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Představení Metropolitního plánu  
v Praze – Ďáblicích – www.dablice.cz 

http://www.dablice.cz/


Představení Metropolitního plánu  
v Praze – Ďáblicích – facebook MČ 

Záznam on-line besedy ze dne 30.11. 2021 
 
Beseda o rozvoji Ďáblic a představení studie 
odvodnění Ďáblic a záměrů Rytířského řádu 
Křížovníků s červenou hvězdou v území 
přiléhajícímu Křížovnickému statku. 
 
 
Záznam ze 2. besedy ze dne 17. 5. 2022  
 
Seznámení s procesem připomínkování 
návrhu Metropolitního plánu, představení 
záměru na podkladě přípomínek MČ Praha-
Ďáblice z roku 2018 , představení záměrů  
SV a V rozvojových území.  



Představení Metropolitního plánu v 
Ďáblickém zpravodaji 

• Leden/Únor  2022  
 - Ohlédnutí za besedou 30.11.21 
   

• Březen 2022 – Odvodnění 
 

• Květen 2022  
 – Metropolitní plán – pojmy, 
 termíny, plánované kroky v rámci 
 MČ 

• Červen 2022  
 – Připomínky a další kroky  a 
 aktuální informace 



Metropolitní plán byl zveřejněn 26. 4. 2022 
https://metropolitniplan.praha.eu  

https://metropolitniplan.praha.eu/


CAMP 
Centrum architektury a městského plánování 
Vyšehradská 2075, 128 00 Nové Město 
Otevřeno: 9-21 hod 

KDE se seznámit s MP? 



https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/aktuality-praha_chysta_informacni_tour_k_navrhu.html 

KDE se seznámit s MP? 



KDE se seznámit s MP? 

30. 5. 2022 od 9:00hod 

23. 6. 2022 od 9:00 hod 

 

V sále Centra architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2 

a v sále Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 (v případě naplnění kapacity sálu v CAMP) 

 

Bude přenášeno on-line: 30. 5. 2022:  https://vimeo.com/701594273 

       (doporučeno!)  23. 6. 2022   https://vimeo.com/701595226 
 

https://vimeo.com/701594273
https://vimeo.com/701595226
https://vimeo.com/701595226
https://vimeo.com/701595226
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VIZE ROZVOJE 

• vize dvou center (novodobé, historické) 

• konzervativní urbanistický rozvoj vycházející z menší rozlohy 
zastavitelných ploch platného ÚP (oproti Konceptu) a jasná hranice 
zastavitelného území a volné krajiny  

• nezastavitelné plochy v majetku MČ (schválen výčet a určení), 
zastavení prodeje budov a pozemků 

• zpřístupnění a pravidelná údržba přírod./rekreačních ploch + stop 
rozšiřování skládky a stop skládkování + ochrana zájmů MČ v 
koridoru SOKP 

• rozvoj sportovních ploch (+legalizace),  
MČ jako stabilní, důvěryhodný partner v území SP, ZP 

• předvídatelnost, kontinuita postoje MČ 

 



 2000            2009       2018 

Koncept ÚP 2009 
 
• Čistě obytná fce – 33,4 ha 
• Smíšená funkce  –   7,0 ha  
• Nové SZ komunikační 

propojení   
Ďáblická-Šenovská-Letňany 

Návrh Metropolitního plánu  
 
• Redukce ploch pro bydlení 

vychází z Územního plánu 
• Dopravní stavby 
• Nezastavitelná území, 

zeleň, biokoridory 
 

Územní plán hl. m. Prahy 
  
• Aktuální podoba platného 

územního plánu (podzim 
2021)  

• Čistě obytná fce – 23,6 ha 
• Smíšená funkce  –   3,0 ha  

 
 



 

18_letiště Ruzyně – paralelní RWY 06R/24L 
19_SOKP (silniční okruh kolem Prahy)  
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Vydejme se spolu na procházku po Ďáblicích…. 



Ďáblický háj 



Okolí hvězdárny 



JZ stabilizované území  

– obytné funkce 



Koňská louka 



Nové Centrum 



Historické centrum 



Západ – obytné funkce 



5 – SZ obchvat Ďáblic  
(z besedy 30.11.2021) 

Návrh trasy „bílá čára severního obchvatu“ prezentovaná na letáku  
zástupci místních sdružení Volba 2010 a OOOD v září 2021 

Diskuse o podobné trase nikdy neproběhla, 
ani nebyla požadována v souvislosti se 
zadáním Metropolitního plánu (moderované 
veřejné projednání v roce 2018). 
 
Od čeho novou diskusi začít? Neznáme ani 
orientačně trasování, majetkoprávní poměry, 
zdůvodnění a přínosy, nejsou popsána 
negativa a jejich eliminace! 
 
V závěrečné části, v diskuzi, se k tomu bodu 
můžeme vrátit, zejména se snažit popsat  
stále platná rizika, problémy a negativa takové 
stavby. 



SZ rozvojové území 





Sever - 

skládka 



Sever –  

u 

Březiněvsi 



SV rozvojové území 



SV – Křížovnické sady 



Blata 



Východ – rozvojová produkční plocha 



Východ – rozvojová produkční plocha 



„Třetí centrum Ďáblic“  

(nové, historické, sportovní) 



Záměry za D8/Cínovecká 



JV rozvojové území 



JV území – obytné funkce 



 

Návrhy připomínek MČ Praha – Ďáblice 
Pracovní verze po seznámení s vyhodnocením připomínek MČ Praha-
Ďáblice z roku 2018. 
Bude doplněno dle podnětů z diskuze během besedy a dalších podnětů.  
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/pripominkovani_planu/index.html 
 

osobně CAMP (během výstavy) – Út-Čt 9-18, Pá 9-16 
seznámení s aplikací – během veřejného projednání 

https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/pripominkovani_planu/index.html


 
• Připomínky je třeba podávat pouze elektroniky prostřednictvím aplikace na portálu MPP 

• Přípomínky lze adresovat na konkrétní lokalitu, pozemek, navrhovaný prvek 

• Přípomínky podané v roce 2018 je třeba uplatnit i NYNÍ. 

 Dle Stavebního zákona je třeba podat připomínky k návrhu Metropolitního plánu 

 Prahy, který byl zveřejněn až v roce 2022. 
 
 



byl 
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Konkrétní připomínky k návrhu MP

Připomínka č. 1: Požadujeme z návrhu MP v lokalitě 237 Ďáblice vypustit transformační a rozvojovou 

plochu 415/237/4006.

zásadní bude vyhověno jinak

Připomínka č. 2:  Požadujeme nerozšiřovat skládku Ďáblice 980/N (20) P (S). Městská část žádá, aby 

antropogenní krajinné struktury – mezi něž patří například těleso skládky – byly 

potlačovány a nedocházelo k jejich dalšímu rozšiřování. Již současný stav podstatně 

narušuje měřítko krajiny.

zásadní bude vyhověno

Připomínka č. 3: Propojení s Letňany – požadujeme jen pěší a cyklo propojení (bezmotorová 

doprava)

zásadní nebude vyhověno

Připomínka č. 4: Požadujeme v rozvojové ploše 413/237/2236 stanovit park propojujícího krajinu s 

centrem městské části, a to v minimální rozloze dnešní plochy ZMK. Skrz budoucí 

území požadujeme stanovit značkou uliční napojení.

zásadní bude vyhověno částečně

Připomínka č. 5: V případě rozvojové plochy 413/237/2068 požadujeme aby, zásadní bude vyhověno částečně

1.       přesná trasa silnice 610/-/7 byla navržena s ohledem na vzniklou strukturu

rozvojového území, v plánu zakotvit pouze nutnost propojení

2.       bylo vyřešeno oddělení obytné části a rozvojového území - navrhujeme vrátit

zpět pruh zeleně a zároveň s tím posunout rozvojovou plochu do oblasti rezervy

stávajícího ÚP

Připomínka č. 6: V oblasti Mratínského potoka požadujeme do návrhu MP zakotvit plnohodnotnou 

liniovou zeleň nepřerušenou soukromými parcelami domů. 

zásadní bude vyhověno jinak

Požadujeme umístit značku retenční nádrže k prameništi Mratínského potoka.

Vypořádání připomínek  
MČ Praha-Ďáblice - I 



Připomínka č. 7: 
Požadujeme vymezit místa pro občanskou vybavenost bodem, a to v centrální části 

Ďáblic u náměstí (viz značka 1 na obrázku k bodu 7/ přílohy č.1), u sportovišť ve 

stávající ploše VV (viz značka 2 na obrázku k bodu 7/ přílohy č.1) a v nově 

rozvíjeném západním území Ďáblic (viz značka 3 na obrázku k bodu 7/ přílohy č.1).

zásadní bude vyhověno částečně 

a jiným způsobem

Připomínka č. 8: Ďáblické náměstí - požadujeme konkrétní vymezení stávajícího náměstí, které je ve 

již výstavbě, do metropolitního plánu ve smyslu čl. 80 návrhu MP. 

zásadní bude vyhověno

Připomínka č. 9: Pro rozvojové plochy 413/237/2201, 413/237/2236, 413/237/2068 a 415/237/4005 

uličních prostranství: 15%

zásadní nebude vyhověno

Připomínka č. 10: U transformační plochy 411/237/2045 požadujeme posunout hranici zastavitelného 

území u Mratínského potoka tak, aby byla umožněna revitalizace jeho koryta a 

bezprostředního okolí minimálně v rozsahu biokoridoru (síť ÚSES) dle současného 

UP.

zásadní bude vyhověno

Připomínka č. 11: Požadujeme do návrhu MP promítnutí změny územního plánu – záměr „Koňské 

louky“. Požadujeme zapracovat probíhající změnu územního plánu, kterou městská 

část připomínkuje a podporuje.

zásadní bude vyhověno

Připomínka č. 12: „Propojení u Beranova“ - požadujeme vytvořit propojení mezi zeleným prstencem 

na obvodu Prahy a Trojskou kotlinou.

zásadní bude vyhověno jinak

Připomínka č. 13: Železniční doprava: 630/-/107 Severní vstup Rychlého spojení - západní trasa (stopa 

ZUR) — územní rezerva. Požadujeme prodloužit tunel severním směrem.

zásadní nebude vyhověno

Připomínka č. 14: Požadujeme vymezit min. 30 m široký pás, který umožní umístit protihlukovou 

ochranu (umístění protihlukových prvků – např. valy) a les podél ulice Cínovecká.

zásadní bude vyhověno částečně

Vypořádání připomínek  
MČ Praha-Ďáblice - II 



Vypořádání připomínek  
MČ Praha-Ďáblice - III 

Připomínka č. 15: KL 980 – Skládka Ďáblice – požadujeme vymezit pás lesa mezi zástavbou a skládkou. 

S tím souvisí přesun navrhovaného koridoru pro vysoké napětí jižním směrem. 

Zároveň stojíme o přeměnu skládky na park pro obyvatele jako o prioritní oblast 

rekultivace. 

zásadní bude vyhověno částečně

Připomínka č. 16: Požadujeme upravit výškovou regulaci v centrální části Ďáblic dle níže uvedeného 

obrázku k bodu 16/ přílohy č.1.

zásadní bude vyhověno

Připomínka č. 17: Požadujeme upravit hranice zastavěného území ve východním cípu lokality č. 

415/237/4005 a dále lokalit č. 411/237/2045 a č. 413/237/2609 takto:

zásadní bude vyhověno jinak

1_ upravit zastavitelnou hranici, dle platného územního plánu - požadujeme 

nezahrnovat plochu PZO

2_ upravit zastavitelnou hranici, dle platného územního plánu, tak aby byla 

umožněna revitalizace Mratínského potoka

3_ upravit zastavitelnou hranici se stejnou logikou, jako je ZP zahrnuto jižněji do 

rozvojové plochy - zahrnout ho v této části do plochy obytné

Připomínka č. 18: Výstavba paralelní RWY06R24L ruzyňského letiště - městská část v souvislosti se 

záměrem výstavby paralelní RWY06R24L ruzyňského letiště nesouhlasí s 

vymezením tzv. ochranného hlukového pásma a ani s jeho rozšířením u stávající 

hlavní dráhy RWY24L06R.

zásadní bude vyhověno částečně

Požadujeme doplnit a přepracovat Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

(VVURÚ) ve vztahu k záměru na rozšíření letiště tak, aby hodnocení vlivů zejména 

vycházelo z aktuálně připravované podoby záměru, z řádného vymezení provozu 

letiště a nebo aby byla v rámci VVURÚ stanovena limitní podoba záměru na základě 

přiměřené únosnosti neodstranitelných negativních dopadů provozu letiště pro 

okolní území.

Připomínka č. 19: SOKP (silniční okruh kolem Prahy) - městská část nesouhlasí s vymezením ploch pro 

nadmístní liniovou stavbou transevropské silniční sítě TEN-T Pražský okruh přes 

hustě obydlená území městských částí a to včetně souvisejících staveb (např. MÚK 

Březiněves / Ďáblice).

zásadní nebude vyhověno



III.1. Obecné připomínky k návrhu MP:

Připomínka č. 1: Požadujeme kompletní přepracování návrhu MP respektující odůvodnění této a 

níže uvedených připomínek č. 1 až 13 tak, aby návrh MP pro následné rozhodování 

v území a pro praktické použití ze strany úřadů, městských částí hl.m. Prahy a 

veřejnosti stanovil jasná, srozumitelná a předvídatelná pravidla. 

zásadní bude vyhověno částečně

Požadujeme, aby návrh MP byl přepracován směrem k vyššímu využití 

standardních nástrojů územního plánování na úrovni územního plánu, které 

napomohou vyváženému a časově adekvátnímu rozvoji města a jednotlivých 

městských částí.

Připomínka č. 2: Požadujeme, aby zpracování územních plánů vymezených částí hl.m. Prahy se 

týkalo vždy konkrétní městské části hl.m. Prahy a aby jejich pořizování bylo ve 

smyslu § 8 odst. 1 stavebního zákona svěřeno úřadům městských částí

zásadní nebude vyhověno

anebo

aby zpracování územních plánů vymezených částí hl.m. Prahy bylo v návrhu MP dle 

potřeby nahrazeno zakotvením ploch a koridorů, v nichž je podmínkou pro 

rozhodování o změnách v území vydání regulačního plánu, zpracování územní 

studie nebo alespoň uzavření dohody o parcelaci.

Připomínka č. 3: Požadujeme do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi pro 

konkrétní významnější transformační a rozvojové plochy dle povahy zakotvit jako 

podmínku pro rozhodování o změnách v území vydání regulačního plánu, 

zpracování územní studie nebo alespoň uzavření dohody o parcelaci.

zásadní nebude vyhověno

Tento požadavek musí být splněn především u tzv. velkých rozvojových území a 

dalších plošně nebo jinak významných ploch.

Připomínka č. 4: Požadujeme do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi zejména 

ve vztahu ke konkrétním významnějším transformačním a rozvojovým plochám 

zakotvit pořadí provádění změn v území  - podmíněnost a etapizaci.

zásadní nebude vyhověno

Vypořádání připomínek  
MČ Praha-Ďáblice - IV 



Připomínka č. 5: Požadujeme přepracovat návrh MP (v textové části, a/nebo v jednotlivých krycích 

listech lokalit) tak, aby vyjádřil vizi a hlavní cíle rozvoje území hlavního města i 

jednotlivých sídel a čtvrtí. Aby stanovil základní koncepci uspořádání území s 

důrazem na cílovou funkci a roli jednotlivých městských částí/čtvrtí a jednotlivých 

sídel ve struktuře osídlení a organismu celého města. Aby stanovil význam, náplň a 

hierarchii center, vztahy jednotlivých sídel k centrální části města stejně jako vztahy 

mezi jednotlivými sídly navzájem i vůči sídlům na území sousedních městských částí 

v zázemí hlavního města. Aby stanovil základní cílové funkční a prostorové 

charakteristiky jednotlivých sídel na území města.

zásadní nebude vyhověno

Připomínka č. 6: Požadujeme přepracovat návrh MP tak, aby vytvářel podmínky pro polycentrický 

rozvoj města a podporu jednotlivých lokálních center v rámci městských částí hl.m. 

Prahy.

zásadní bude vyhověno částečně

Připomínka č. 7: Požadujeme v návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi kompletně 

přepracovat institut lokalit a jejich konkrétní vymezení, případně definovat lokality 

nové, tak, aby 

zásadní bude vyhověno částečně

a)      lokality byly citlivěji vymezeny podle toho, jaký by měl být cílový stav při 

naplnění územního plánu,

b)      konkrétní území lépe odpovídalo popisu charakteru dané lokality, 

c)    lépe a konkrétněji byl slovně popsán cílový charakter lokality, včetně uvedení 

specifických individuálních ploch v rámci lokality, které nezapadají do obecného 

popisu lokality a

d)    byly popsány vazby lokality na lokality další, okolní i vzdálenější, pokud mezi 

nimi k interakcím může a má docházet.

Požadujeme vypustit nebo přeformulovat čl. 61 odst. 4 a 7 v souladu 

s odůvodněním této připomínky.

Spolu s tím požadujeme zvážit úpravu či doplnění definovaných struktur a způsobů 

využití lokalit.

Vypořádání připomínek  
MČ Praha-Ďáblice - V 



Připomínka č. 8: Požadujeme přehodnotit využití parametrické regulace v návrhu MP směrem 

k většímu použití plošné regulace, případně koncept parametrické regulace zcela 

opustit.

zásadní bude vyhověno částečně

Požadujeme zrušit parametrickou regulaci pro stavební bloky transformačních a 

rozvojových ploch (čl. 96 návrhu MP) a stanovit regulaci prostřednictvím koeficientu 

podlažních ploch.

Požadujeme vypustit čl. 96 odst. 5 návrhu MP, který stanoví, že v určitých typech 

lokalit se pro stanovení koeficientu ZB nezapočítává případná zástavba prvního 

nadzemního podlaží ve vnitrobloku.

Připomínka č. 9: Požadujeme kompletní přepracování výškové regulace v návrhu MP respektující 

odůvodnění této připomínky tak, aby odpovídal urbanistickým hodnotám 

městských částí a neumožňoval skryté navyšování výškové hladiny zástavby oproti 

číselné hodnotě výškové regulace uvedené v hlavním výkrese, výjimky a obcházení i 

tak velmi benevolentně nastavených pravidel.

zásadní bude vyhověno částečně

Připomínka č. 10: Požadujeme výrazně vyšší a přesnější míru regulace stabilizovaných ploch, aby 

zabránila nekoordinovanému a živelnému rozvoji v zastavitelných stabilizovaných 

plochách, zejména v prolukách a na pozemcích o větší rozloze.

zásadní bude vyhověno částečně

Připomínka č. 11 Požadujeme upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby 

vymezil dostatek ploch pro občanské vybavení, zejména v rozvojových a 

transformačních plochách.

zásadní bude vyhověno částečně

Požadujeme upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby 

vymezil vhodné veřejně prospěšné stavby občanského vybavení pro uplatnění 

předkupního práva.

Požadujeme vyloučit možnost umísťování i jiných staveb než staveb pro občanskou 

vybavenost v takto vymezených lokalitách a plochách (čl. 145 odst. 2 a 146 odst. 1 

návrhu MP).
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Připomínka č. 12: Požadujeme dopracovat návrh MP tak, aby více akcentoval zásadu (bezmotorové) 

prostupnosti územ.

zásadní bude vyhověno částečně

Požadujeme, aby návrh MP stanovil jako cíl zvýšení podílu bezmotorových druhů 

dopravy.

Požadujeme upravit návrh MP ve spolupráci s dotčenými městskými částmi a 

doplnit pěší propojení zejména v navržených rozvojových a transformačních 

plochách, ale též u stávajících bariér v prostupnosti území (různé plošně rozsáhlé 

výrobní a skladové areály).

Požadujeme zvýšit počet nových pěších propojení v návrhu MP (640/-/-) 

vymezených jako veřejně prospěná stavba. 

Požadujeme jako veřejně prospěšné stavby definovat významné záměry pro 

cyklistickou dopravu. 

Požadujeme upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby 

vymezil vhodná veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva.

Připomínka č. 13: Požadujeme vypustit ze závazných krycích listů lokality index využití lokality. bude vyhověno
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III.2. Připomínky k SEA:

Připomínka č. 1: Požadujeme kompletně přepracovat posouzení vlivů návrhu MP na životní 

prostředí (SEA) spolu s přepracováním návrhu MP dle připomínek uvedených 

v části I.

zásadní bude vyhověno částečně

Připomínka č. 2: Požadujeme, aby SEA posoudila významné cyklotrasy zakotvené v návrhu MP. zásadní nebude vyhověno

Připomínka č. 3: Požadujeme, aby SEA posoudila veřejnou vybavenost dle čl. 146 návrhu MP se 

zohledněním možnosti dané čl. 144 odst. 2 návrhu MP.

zásadní nebude vyhověno

Připomínka č. 4 Požadujeme dopracovat SEA podle požadavků Sdělení Magistrátu hl.m. Prahy, 

odbor životního prostředí, ze dne 10.4.2013, č.j. S-MHMP- 0176005/2013/1/OZP/VI

zásadní vzata na vědomí

III. 3. Připomínky k vyhodnocení vlivů návrhu MP na soustavu NATURA 2000

Připomínka č. 1: Požadujeme kompletně přepracovat posouzení vlivů návrhu MP na soustavu 

NATURA 2000 spolu s přepracováním návrhu MP dle připomínek uvedených v části 

I.

zásadní vzata na vědomí

Připomínka č. 2 Požadujeme, aby vyhodnocení vlivů návrhu MP na soustavu NATURA 2000 

posoudilo významné cyklotrasy zakotvené v návrhu MP.

zásadní nebude vyhověno

Připomínka č. 3: Požadujeme, aby vyhodnocení vlivů návrhu MP na soustavu NATURA 2000 

posoudilo veřejnou vybavenost dle čl. 146 návrhu MP se zohledněním možnosti 

dané čl. 144 odst. 2 návrhu MP.

zásadní nebude vyhověno

Ostatní připomínky

Nesouhlasím s navrhovaným vymezenám koridoru pro SOKP, a souvisejících staveb 

(MUK, přivaděče) a požaduji jejich zrušení v Metropolitním oplánu (MP) i Zásadách 

územního rozvoje (ZÚR) hl.m.Prahy

nebude vyhověno
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