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Adresát: 

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY 

Odbor územního rozvoje 

Jungmannova 35/29 

110 01 Praha 1 

 
 

Věc: Připomínky k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy za 
spolek Cibulka 
 
 
Zasíláme připomínky k návrhu nového územního plánu Prahy (tzv. Metropolitního plánu) za 
spolek Cibulka. Připomínky jsou rozděleny na dvě části: 
 

 str. 2-6: Jinonice a přilehlé části, zejména v souvislosti s Radlickou radiálou a 

přístupem do přírodního parku na Vidouli z jihu od Jinonic 
 

 str. 7-11: oblast na Cibulkách včetně lesoparku, přístup do přírodního parku na Vidouli 
od severu. Jsou zde podrobněji uvedeny i obecné připomínky k MPP. 

 

S pozdravem 
 
 

 
 

 
 
Ing. Pavel Peterka, Ph.D. 
předseda spolku Cibulka 
datová schránka: kwj4irj 
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Připomínky k Jinonicím a přilehlým částem, zejména v souvislosti s Radlickou 
radiálou a přístupem do přírodního parku na Vidouli z jihu od Jinonic 

A) Připomínky k jednotlivým lokalitám a stručné odůvodnění 

(pozn.: podrobné odůvodnění k vybraným bodům následuje v části B)) 
 

056 / Nové Butovice 

Připomínka: Vypustit zmínku o MÚK Butovice z textové části.  
MÚK je pro obsluhu území zcela zbytečná (jedná se o zástavbu několika desítek RD); vyklizení 
vozidel před tunelem Butovice lze řešit jinak. 
 
Připomínka: Vést Radlickou radiálu v tunelu na celém území lokality a vést významnou 
místní komunikaci (tzv. Nová Radlická) nad tunelem radiály. 
Uvedení do souladu se ZÚR (bod 3.4.2), které stanoví, že území podél radiály (Radlické ul.) má 
být transformováno na plnohodnotnou městskou část. 
 
Připomínka: V místě MÚK Řeporyjská vést hlavní trasu Radlické radiály tunelem pod 
tubusem metra; napojení radiály na povrchové křížení s Řeporyjskou pomocí ramp. 
Uvedení do souladu ZÚR (bod 2.2.2): u metra Nové Butovice má vzniknout jedno z pěti hlavních 
center polycentrické Prahy. Vedení radiály vznik centra neumožňuje a devalvuje území 
v bezprostřední blízkosti stanice metra, která má sloužit městské funkci. 
 
Připomínka: Umístit tramvajovou trať na Novou Radlickou. 
V trase tzv. Nové Radlické se uvažuje o umístění TT (územní rezerva v projektu radiály) 
 

219 / Jinonice 

Připomínka: Vypustit přeměnu východní části ul. Puchmajerova na “významnou místní 
komunikaci.”  
Zkapacitnění ulice bylo do ÚPn zaneseno v době, kdy neexistovalo propojení ulic Radlická - 
Klikatá přes areál Walter. Propojení ale bylo v mezidobí provedeno (nová ul. U Trezorky). 
Zkapacitnění ul. Puchmajerova je proto dnes nadbytečné a obtěžující obytnou zástavbu - 
doprava z Radlické radiály (MÚK Jinonice) má být vedena ulicí U Trezorky (nikoliv ulicí 
Puchmajerova).  
 
Připomínka: U vestibulu metra Jinonice provést “vymezení náměstí bodem” v ose 
Radlické ulice a současně tam provést “vymezení občanské vybavenosti bodem.” 
Jedná se o nové přirozené centrum oblasti se stoupající koncentrací pěších. Radlickou má 
procházet tramvajová trať. Vhodné místo pro umístění veřejné vybavenosti atp.  A to i pro 
„transformační plochu s obytným využitím“ jižně a východně od stanice metra. 
 
Připomínka: Neoznačovat ulice Karlštejnská a Klikatá jako “ulice lokální úrovně.” 
Funkci městské třídy má převzít “Nová Radlická” s tramvajovou tratí. Obdobné ulice v okolí 
nejsou jako „lokální“ označovány (např. ul. V Cibulkách/Naskové/Píseckého nebo Pekařská). 

 
Připomínka: Na křížení ulic Karlštejnská x Klikatá x Na Pomezí definovat obdélníkové 
“náměstí místní úrovně” s tím, že celé (kromě komunikací)  bude v “parkové úpravě” a 
definovat pěší prostupnost nového náměstí k metru Jinonice skrze území č. 528 / U Kříže.  
Jedná se o přirozené centrum. Historicky se předpokládal vznik obdélníkového náměstí (viz 
Přehledný regulační a zastavovací plán hlavního města Prahy z r. 1930) a současná zástavba 
tomuto plánu odpovídá. Pěší propojení “náměstí” s metrem Jinonice pomocí chodníku dosud 
není v celé délce realizováno (vyšlapaná pěšina přes pozemek města v délce asi 70m). 
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Připomínka: Vypustit ulici, která má propojit ulice Na Pomezí a Souběžná IV. Na místo 
takové ulice zanést pěší propojení (popř. též cyklo spojení) 
Uliční prostranství zakreslené mezi ulicí Na Pomezí a ulicí Souběžná IV fakticky neexistuje. Pro 
propojení plnohodnotnou ulicí není dopravní důvod. Vhodné je naopak zanést pěší / cyklo 
propojení, aby bylo možné uzavřít pěší okruh kolem Vidoule, který přerušuje právě krátký úsek 
mezi ulicemi Na Pomezí a Souběžná IV.  
 
Připomínka: Opravit zakreslení ulice Na Vidouli  

Nesprávně zakreslená střední část ulice, která chybně uhýbá doprava k ul. Souběžná I a II Ulice 
fakticky vede v přímce.  

 
Připomínka: V ul. Souběžná III vyznačit “městskou parkovou plochu” podél celé ulice. 
Zeleň je pro toto prostranství charakteristická (vozovka a chodníky zabírají jen menší část 
uličního prostranství). 

 
Připomínka: “Vesnické struktuře” odpovídá jen menší část lokality kolem Jinonického 
rybníka a ul. Butovická - tuto část připojit k lokalitě 220 / Staré Butovice a přejmenovat na 
“Staré Jinonice a Butovice.“  Zbývající část lokality “Jinonice” označit jako typ struktury 
“zahradní město.” 
Uvedení struktur do souladu s faktickým stavem.  
 
Připomínka: Jasně vymezit „512/-/5086 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály“ v grafické i 
textové části. 

Návrh plánu je neurčitý a pro uživatele nesrozumitelný.  
 

130 / Na Vidouli 

Připomínka: Zakreslit zakrytí (tunel)  Radlické radiály v úseku MÚK Bucharova - MÚK 
Řeporyjská, tj. vést radiálu v tunelu na celém území lokality. 
Ochrana okolní  mnohopodlažní obytné zástavby před škodlivými dopady RR.  
 

611 / Areály Bucharova 

Připomínka: Zakreslit zakrytí (tunel)  Radlické radiály v úseku MÚK Bucharova - MÚK 
Řeporyjská.  
Ochrana okolní  mnohopodlažní obytné zástavby před škodlivými dopady RR.  

 

220 / Staré Butovice 

Připomínka: Vést “významnou místní komunikaci” (Nová Radlická) po záklopu (tj. nad 
tunelem) radiály (nikoliv vedle radiály). 
V lokalitě se trasa „Nové Radlické” odklání od trasy Radlické radiály. V projednávaném územním 
řízení je trasa Radlické ulice umístěna nad tunelem radiály. Uvedení do souladu se ZÚR (bod 
3.4.2), které stanoví, že území podél radiály (Radlické ul.) má být transformováno na 
plnohodnotnou městskou část.  

 

675 / Výzkumný elektronický ústav 

Připomínka: Prodloužit tunel na Radlické radiále východním směrem minimálně na úroveň 
ul. Puchmajerova (křížení ulic Puchmajerova x Radlická), nejlépe až k západnímu portálu 
Tunelu Radlice, tj. vést Radlickou radiálu v tunelu na celém území lokality. 
Ochrana okolní obytné zástavby před škodlivými dopady RR (včetně zástavby budoucí - RR 
prochází transformační plochou s obytným využitím). Umožnění vzniku veřejného prostranství 
(náměstí) s veřejnou vybaveností u vestibulu metra Jinonice v ose ul. Radlická (viz též další bod). 

 
Připomínka: U vestibulu metra Jinonice provést “vymezení náměstí bodem” v ose 
Radlické ulice a současně tam provést “vymezení občanské vybavenosti bodem.” 
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Jedná se o nové přirozené centrum oblasti se stoupající koncentrací pěších. Radlickou má 
procházet tramvajová trať. Vhodné místo pro umístění veřejné vybavenosti atp. A to i pro 
„transformační plochu s obytným využitím“ jižně a východně od stanice metra. 
 

926 / Dívčí hrady 

Připomínka: Prodloužit tunelový úsek tak, aby Radlická radiála byla při průchodu lokalitou 
926 / Dívčí hrady v tunelu v celé délce. 

Ochrana předpokládané okolní obytné zástavby (RR prochází transformační plochou s obytným 
využitím) před škodlivými dopady RR. 

 

528 / U Kříže 

Připomínka: Zanést spojení tunelu Jinonice a tunelu Butovice na Radlické radiále, tj. vést 
radiálu v tunelu na celém území lokality. 
Ochrana okolní obytné zástavby před škodlivými dopady RR.  
 
Připomínka: U vestibulu metra Jinonice provést “vymezení náměstí bodem” v ose 
Radlické ulice a současně tam provést “vymezení občanské vybavenosti bodem.” 
Jedná se o nové přirozené centrum oblasti se stoupající koncentrací pěších. Radlickou má 
procházet tramvajová trať. Vhodné místo pro umístění veřejné vybavenosti atp. A to i pro 
„transformační plochu s obytným využitím“ jižně a východně od stanice metra. 
 

527 / Sídliště Nové Butovice 

Připomínka: Zakreslit zakrytí Radlické radiály v úseku MÚK Bucharova - MÚK Řeporyjská, 
tj. vést radiálu v tunelu na celém území lokality. 

Ochrana okolní mnohopodlažní obytné zástavby před škodlivými dopady RR.  

 
Připomínka: V místě MÚK Řeporyjská vést hlavní trasu Radlické radiály tunelem pod 
tubusem metra; napojení radiály na povrchové křížení s Řeporyjskou pomocí ramp. 

Uvedení do souladu ZÚR (bod 2.2.2): u metra Nové Butovice má vzniknout jedno z pěti hlavních 
center polycentrické Prahy. Vedení radiály vznik centra neumožňuje a devalvuje území 
v bezprostřední blízkosti stanice metra, která má sloužit městské funkci. 
 

B) Podrobné odůvodnění vybraných bodů 

K lokalitě 926 / Dívčí hrady 

Cílovým charakterem lokality je chránit a posilovat cílový charakter nezastavitelné, transformační, 
rekreační lokality Dívčí hrady se strukturou zemědělské krajiny v rovině. Nezastavitelná 
transformační rekreační lokalita Dívčí hrady je vymezena v plochém až mírně zvlněném reliéfu 
v západní části Prahy. Cílem vymezení je zachovat strukturu zemědělská krajina v rovině, zvýšit 
její hodnoty pro rekreaci a posílit jemnější krajinnou matrici doplněním víceúčelových krajinných 
prvků, které rozčleňují území na menší půdní bloky a jejich díly, zejména jako meze, stromořadí 
ve formě doprovodných prvků podél cest, větrolamů či břehových porostů u vodních toků a 
vodních ploch, drobné lesíky a hájky, travnaté zasakovací příkopy apod. Z důvodu vysokého 
rekreačního významu lokality Dívčí hrady je žádoucí zemědělské využití přednostně směřovat do 
méně intenzivních forem, zejména s preferencí travnatých ploch, ve vizuálně neexponovaných 
polohách též ovocných (krajinných) sadů. Zalesnění je nežádoucí, aktuálně provedená změna 
hospodaření založená na zatravnění polí je ideální formou dalšího vývoje. 
 
Podle článku 65 textové části je využití nezastavitelné rekreační lokality následující:  

(1) Hlavním využitím nezastavitelné rekreační lokality je rekreace a sport.  
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(2) V nezastavitelné rekreační lokalitě je přípustné umisťovat budovy a jiné stavby pro 

zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických 

a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, dále je přípustné umisťovat budovy a 

jiné stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. 

cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra).  

(3) V nezastavitelné rekreační lokalitě je nepřípustné umisťovat budovy a jiné stavby pro těžbu 

nerostů a pro nakládání s odpady a dále ty, které nejsou uvedeny jako přípustné.  

Z výše uvedeného je patrné, že v lokalitě 926 / Dívčí hrady N(17) R [T] je možné umístění 
veřejné dopravní infrastruktury podle článku 121 textové části, případně účelové komunikace. 
Stavbu Radlické radiály – tedy sběrnou komunikaci celoměstského významu není možné v dané 
lokalitě umístit!  
 

K lokalitám 056 / Nové Butovice a 675 / Výzkumný elektronický ústav  

Trasa Radlické radiály prochází v těchto lokalitách zastavitelnou transformační plochou 
s obytným využitím. V obou případech se jedná o území v okolí stanic metra (Jinonice a Nové 
Butovice) s veškerou vybaveností. Umístění komunikace městského okruhu je v přímém rozporu 
s ZUR a zásadním způsobem ovlivní využití transformační plochy.  
 
Cílovým charakterem lokality 056 / Nové Butovice je dotvořit a posilovat cílový charakter 
zastavitelné stavební, stabilizované, obytné lokality Nové Butovice se strukturou hybridní. 
Lokalita Nové Butovice je vymezena jako lokalita s hybridní strukturou. Cílem navržených 
regulativů je zachování prostorového uspořádání, dokomponování čtvrťové třídy Radlická a ve 
vymezených transformačních a rozvojových plochách doplnění zástavby. 
 
Stavba Radlické radiály ve svém základu zamezuje cílovému charakteru lokality, zejména 
dokomponování čtvrťové třídy Radlická! 
 
Cílový charakter lokality 675 / Výzkumný elektronický ústav je naplnit potenciál zastavitelné 
stavební, transformační, obytné lokality Výzkumný elektronický ústav se strukturou areálu 
vybavenosti. Lokalita Výzkumný elektronický ústav je vymezena jako lokalita areálů vybavenosti. 
Cílem navržených regulativů je určení prostorového uspořádání a rozvíjení občanské 
vybavenosti. 
 

K lokalitě 528 / U Kříže 

V lokalitě 528 / U Kříže se na trase Radlické radiály nachází otevřený úsek mezi dvěma tunely 
(Butovický a Jinonický). V těsném sousedství této komunikace se nachází bytová zástavba a dvě 
školy. Nad trasou Radlické radiály by měla být vedena Radlická ulice – dokomponovaná jako 
čtvrťová třída. Otevřený úsek Radlické radiály brání v dotvoření čtvrťové třídy.  
 

K lokalitám 130 / Na Vidouli a 527 / Sídliště Nové Butovice 

Cílový charakter lokality 130 / Na Vidouli je dotvoření a posilování cílového charakteru 
zastavitelné stavební, stabilizované, obytné lokality Na Vidouli se strukturou heterogenní. Lokalita 
Na Vidouli je vymezena jako lokalita s heterogenní strukturou. Cílem navržených regulativů je 
zachování prostorového uspořádání, rozvíjení různorodosti a zvyšování prostupnosti do lokality 
Vidoule.  
 
Trasa Radlické radiály tak, jak je navržena v území lokality 130 / Na Vidouli, ale i sousední 
lokality 527 / Sídliště Nové Butovice, fragmentuje krajinu a ve své podstatě zabraňuje cílovému 
charakteru lokality – zvyšování prostupnosti do lokality Vidoule. 
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Připomínky zejména k oblasti na Cibulkách včetně lesoparku a přístupu do 
přírodního parku na Vidouli od severu. Jsou zde podrobněji uvedeny i obecné 
připomínky k MPP. 

Zásadní připomínky k obecné srozumitelnosti a čitelnosti MPP  

zde se připojujeme k připomínkám MČ Prahy 5, jedná se zejména o:  

 Požadujeme, aby MP důsledně užíval terminologii definovanou právním řádem ČR a 

aby MPP odůvodnitelně nově zavedené termíny, tj. termíny nezbytné pro 

předvídatelné rozhodování v území, byly všechny definované na jednom místě 

v závazné části a následně byly používány v textu MPP. 

 Požadujeme, aby regulativy pro určitý typ regulovaného jevu byly uvedeny 

přehledně na jednom místě výrokové části MPP a byly jasně a srozumitelně 

formulovány tak, aby je i laická veřejnost byla schopna správně interpretovat. 

 Požadujeme, aby do regulativů MPP byly zapracovány požadavky zvláštních 

právních předpisů, relevantní pro rozhodování o území jako jsou výšková regulace 

stabilizovaných území vs. plán péče o PPR a památkové zóny, vymezení OCHÚ, ZCHÚ a 

ÚSES v obytných lokalitách.  

Návrhové vrstvy MPP jsou v přímém rozporu s požadavky právních předpisů a řešení 

rozporů je tak odloženo do územních řízení, což vyvolává zásadní právní nejistoty 

v území. 

 Požadujeme, aby územní plán zapracoval do regulativů MPP věcné požadavky 

z platných nařízení RHMP a v regulativech se na ně pouze neodkazoval.  

Velmi problematické vzájemné provázání a závislost věcných dopadů regulativů MPP na 

Pražských stavebních předpisech (PSP), na které je v textové části MPP mnohokrát 

odkazováno, ale odkazovaná ustanovení nejsou součástí výroku MPP. MPP bude 

schvalován Zastupitelstvem HMP a vydáván formou opatření obecné povahy, zatímco 

PSP jsou vydány pouze nařízením Rady HMP. Není zřejmé, zda každá změna PSP, 

kterou schválí Rada HMP bude automaticky vyžadovat změnu MPP, příp. zda zrušení 

PSP bude znamenat zrušení MPP. Výrok MPP musí být pro územní řízení, kde jsou PSP 

jeho prováděcím předpisem, autonomní. 

 Požadujeme, aby definice termínů převzatých z podzákonných předpisů 

definovaných v nařízeních nebo jiných usneseních Rady hl. m. Prahy (např. PSP), 

byly rovněž definovány ve výrokové části, a to takovým způsobem, aby byly 

uplatnitelné v MPP. Je možno považovat za nepřípustné, aby výklad závazné části 

MPP mohl být měněn budoucími nařízeními Rady HMP a nikoliv procesem změny 

územního plánu, zadané a vydané ZHMP 

 Požadujeme, aby byl v MP více respektován současný USES a celoměstský systém 

zeleně nebyl rušen. Vymizely části stávajících biokoridorů. V MP je také nedostatečné 

vymezení biocenter a biokoridorů. Grafická část neodpovídá popisu, resp. uváděným 

požadavkům např. na šířku biokoridorů – ty jsou mnohde užší, než je uvedeno v textu a 

není zřejmé jak funkčnost koridoru obnovit. Obdobně jsou vymezená a nevymezená 

biocentra – Metropolitní plán by toto měl jasně ve všech plochách definovat všech složek 



   

7 

a požadavků v území je cílem územního plánování. Požadujeme, aby byly doplněny 

podrobné regulace k ochraně ploch zeleně a veřejného vybavení. 

 Nesouhlasíme s  pojetím koncepce městské zeleně a s absencí respektu k historickým 

zahradám a parkům. Považujeme za nepřijatelné uvádět stávající plochy zeleně na 

chráněných územích, jako plochy transformačních či plochy rozvoje, v jejichž rámci lze 

umisťovat budovy. Nesouhlasíme s nahrazením izolační zeleně stavebními bloky. 

 Požadujeme aktualizaci cyklotras. Stav významných cyklotras neodpovídá reálnému 

cykloprovozu a doplňované/navržené úseky tak jsou mnohde mimo cyklisty využívané 

komunikace 

K jednotlivým lokalitám konkrétně 

Lokalita 336 - Zahrady na Šmukýřce 

Zahrady na Šmukýřce jsou někde chráněny zelenými body jako nestavební bloky. Proč některé 
zahrady chráněny jsou a jiné nikoliv? 

V lokalitě č. 336 Šmukýřka mají mít zahrady mezi obytnými domy v plánu charakter zahrad. 
V návrhu MPP jsou však někde označeny zelenými puntíky jako soukromé zahrady (nestavební 
blok), jinde jsou bílé jako běžné zastavitelné území. Porovnáním s majetkovými mapami, vyplývá, 
že rozsah zeleně vyznačených ploch v MPP neodpovídá pozemkům v soukromém vlastnictví. 
Není jasné, z čeho autoři plánu vycházeli při vyznačení ochrany zahrad.  

Požadujeme všechny plochy zeleně a zahrad mezi obytnými domy na Šmukýřce chránit jako 

zahrady, tedy nestavební bloky. 

Připomínáme, že dle Metodiky vymezování USES z března 2017 (min. ŽP) ...funkci ÚSES 

v urbanizovaném území mohou velmi významně plnit plochy sídelní zeleně... 

Šmukýřka se svoji strukturou zahradního města navíc ve větší části neoploceného (max. živé 

ploty) může tvořit propojení (biokoridor) mezi lokalitami 889 Šalamounka a 032 Kavalírka.  

Lokality 335 Cibulka - hranice lokality 

Požadujeme, aby pozemky č. parc. 1874, 1875, 1872/2, 1872/3, byly přiřazeny k lokalitě 872 

Park Cibulka kam historicky patří, se kterou tvoří nedílnou součást a aby se staly nestavebními.  

Do lokality 335 je zahrnuta i část parku Cibulka s památkově chráněnými historickými objekty 
zahradní architektury z počátku 19. století, první rozhlednou v Praze a budovou hájovny, kde 
(spolu s Místodržitelským letohrádkem) poprvé byly uplatněny neogotické prvky v Praze. V této 
části parku měly zázemí Lesy hl. m. Prahy a prostor byl v 60. letech částečně oplocen a 
postavena druhá hájovna. Po odchodu Lesu HMP oplocení zmizelo a areál se vrátil do péče 
Sekce Životního prostředí MHMP. Příjezdová cesta k areálu je lemována min. 200 let starým 
dubovým stromořadím. Do tohoto místa, areálu s rozhlednou, hájovnami a parčíku s dubovou 
alejí zasahuje čtverec výškové regulace 4 podlaží a území je charakterizováno jako zastavitelné. 
Přitom stávající objekty ve čtverci výškové regulace mají max. 2 podlaží + podkroví. Čtverec 
zasahuje i parčík s částí dubové aleje lemující přístupovou cestu a která je zakreslena už 
v historickém katastru z r. 1748. Není zde respektována památková ochrana historického 
parku, historických objektů. I z tohoto důvodu Požadujeme, aby výšková regulace zde byla 

vypuštěna  

http://mpp.praha.eu/app/map/majetek/
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Požadujeme pozemky č. parc. 1874, 1875, 1872/2, 1872/3, byly přiřazeny k lokalitě 872 Park 

Cibulka a byly nestavební 

Požadujeme vypuštění, nebo zpřesnění výškové regulace. Výšková regulace pomocí čtverců 

100 x 100 m ve stabilizované lokalitě je nepřesná a zavádějící. Navíc nerespektuje výšky terénu 
a terénní zlomy, či zasahuje do ploch náměstí a parkových ploch.  

Požadujeme označení stávající občanské vybavenosti plochou. 

Lokalita 872 Park Cibulka 

Požadujeme změnu hranic lokality, přičlenit pozemky č. parc. 1874, 1875, 1872/2, 1872/3, 
s historickými stavbami příslušejícími k romantickému parku Cibulka. Respektovat památkovou 

ochranu historického parku a přičleněné pozemky změnit na nestavební. 

Lokalita 033 Košíře 

Požadujeme park Kavalírka začlenit do lokality 032 Kavalírka.  

Požadujeme změnit stavební blok na nestavební pro parkové sportoviště. Připojujeme se 
k zásadní připomínce MČ Praha 5 vzniklé z podnětu občanů. Potvrdit současný park na parc. 

728/7, 727/5, k.ú Košíře. Doplnit venkovní sportoviště, (studie Motolské údolí). 

Lokalita 032 Kavalírka 

Nesouhlasíme s tím, že Metropolitní plán v lokalitě nechrání stávající plochy veřejného 
vybavení. Požadujeme aby hřiště u gymnázia Kavalírka bylo jednoznačně vymezeno plochou, 

minimálně v rozsahu plochy v současném platné ÚP, totéž pro pozemek budovy gymnázia a 
okolní pozemky, parc. č. 842, 692/1,2; 693/1,2,3,4,5.  

Požadujeme zachování pásu zeleně mezi ulicemi Pod Kavalírkou a ulicí na Stárce. Změnu 

stavebního bloku na nestavební plochu krajiny ve městě - spojit transformační plochy 
412/032/5076  a  412/033/5024 v zelený pás - celopražský význam - pěšky krajinou až na 

Pražský hrad - studie Motolského údolí. Tímto opatřením bude navíc podpořen USES. 

Považujeme za nepřijatelné uvádět stávající plochy zeleně jako zastavitelné transformační plochy 
s rekreačním využitím, v jejichž rámci lze umisťovat budovy. Požadujeme zrušení této možnosti. 

V lokalitě Kavalírka 412/032/5076 transformační plocha městského parku a lesa má výškovou 
regulaci 8 podlaží, zatím co okolní zástavba má 3-4 podlaží. Požadujeme zrušení výškové 

regulace 8podlaží v parku a lesní transformační ploše 412/032/5076 

Požadujeme park Kavalírka z lokality 033 Košíře připojit k lokalitě 032 Kavalírka 

Lokality 926, 073 - vypustit návrh lanové dráhy na Dívčí hrady 
(včetně jejího zahrnutí do VPS)  

Odůvodnění: Lanovka z prostoru budoucího centra Radlic (910-625/-/2 Lanová dráha Radlická - 
Dívčí Hrady) - navíc zařazená do systému MHD vede do nezastavitelného přírodně - rekreačního 
území. Trasování lanovky se může dostat do kolize s již připravovanou či realizovanou výstavbou 
u HQ ČSOB v Radlicích. Zde se počítá s propojením metro B/železniční trať Smíchov-Hostivice a 
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propojením s Dívčími hrady. Další přístup s menším převýšením může být zajištěn od stanice 

metra Jinonická. Proto by záměr lanovky měl být zcela vyjmut z návrhu Metropolitního plánu.  

Lokalita 585 / Areály Waltrovka  

parcela 1512/1 je v majetku HMP a na její části jsou VPS - hasiči a sběrný dvůr, na 1/3 
lesní porost, v současnosti nezastavitelné území, které je přirozeným nárazníkem mezi 
Sběrným dvorem a územím PP Košiře-Motol. MP zde posouvá hranici nezastavitelného 
území, celá plocha parcely 1512/1 je zastavitelná. Který jiný majitel by měl dodržovat 
nadřazenou dokumentaci ZUR, chránit pohledy na zelené svahy Vidoule, chránit les na 
svahu s prameny, které zásobují Jinonické rybníky než hlavní město Praha. 

Požadujeme, aby část pozemku 1512/1 zůstala nezastavitelná s lesním porostem.  

Lokalita337 / Měchurka 

Při ulici Jinonická jsou parcely parc. číslo 1107, 1108, 1109, 1110, 1113, 2027 včetně zahrad 
povolené k zastavění. Leží na území PP Košíře Motol, vybíhají do svahu vrchu 
Šalamounka a dle současného UP v nezastavitelném území. Na ploše zahrad je 
v současnosti biokoridor, USES. Nabízí se otázka, podle jakého klíče tvůrce MP 
postupoval, protože soukromé zahrady ostatních vilek v lokalitě i na stejné straně ulice 
jsou značené zeleným rastrem jako nestavební bloky.  

Přeměna zahrad a části lesního pozemku na stavební pozemek, posunutí biocentra a 
nerespektování vyhlášky o PP. Na území přírodních parků nelze umisťovat nové stavby.  

Zastavěný pozemek vysoko na svahu naruší charakter lokality a nerespektuje jak její 
architektonicko-urbanistické hodnoty a kulturní identitu, tak osobité krajinné a přírodní 
znaky včetně zachovaných pohledových horizontů, typických siluet jednotlivých 
panoramatických plánů krajinných dominant a podobné charakteristiky místa i oblasti. 
Zároveň je v rozporu se ZUR, která výslovně nařizuje chránit zelené svahy.  

Požadujeme, aby MP respektoval nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy  

Požadujeme, aby zahrady těchto parcel i parcela zahrady byly označeny jako 
nestavební bloky a zastavitelné by byly jen části parcel při ulici Jinonická, aby nebyl 
narušen charakter lokality a zhoršeny hygienické podmínky v území. 

Propojení v parku na Vidouli ulicí Na Pomezí  

MČ Praha 5 podala připomínku k ulici Na Pomezí v lokalitě 905 Vidoule a na ni 
navazujících lokalitách (např. 129). Např. v připomínce MČ Praha č. 129/4 (dtto 905/3) se 
uvádí: "Vyznačit významné spojení obytných území z lokality č. 129/Pod Vidoulí přes 
lokalitu č. 905/Vidoule k metru Jinonická - tedy ulice Na Pomezí. Tato připomínka je 
zásadní. Odůvodnění: Současný stav jednosměrného průjezdu s omezeným průjezdem 
BUS MHD způsobuje nadměrné a nelogické zatížení údolí Motolského potoka. Průjezd 
nezastavitelnou lokalitou dle metodiky MPP není vyznačen, ale vyznačení významného 
spojení je možné."  
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K propojení v ulici Na Pomezí již existuje řada jednoznačných usnesení orgánů MČ 
Praha 5 a dokonce nová studie dopravního propojení. Požaduji, aby pořizovatel nového 
územního plánu tato usnesení zohlednil. V principu jde o to, že k tranzitnímu spojení 
mezi Jinonicemi (včetně Rozvadovské spojky a sídlišti jihozápadního města) a Plzeňské 
sloužila, slouží a nadále má sloužit ulice Bucharova a ulice Jinonická, která je nyní 
propojená ulicí U trezorky s ulicí Radlickou. Pokud by došlo k navýšení tranzitní kapacity 
o ulici Na Pomezí, došlo by k nadměrnému a nelogickému zatížení údolí Motolského 
potoka a křižovatky ulice Musílkovy s ulicí Plzeňskou. Tato křižovatka již nyní ve 
špičkách nestačí obsloužit ani místní dopravu na Cibulkách a na Šmukýřce. Tranzit by 
několikanásobně převyšoval místní dopravu a způsobil by dopravní kolaps v oblasti 
Cibulek a Šmukýřky, jak jsme se ostatně mohli v minulosti přesvědčit v praxi, protože 
několik měsíců byla ulice Na Pomezí jednosměrná směrem od Jinonic. Navíc v oblasti 
jsou transformační a rozvojové plochy s obytnou funkcí. Jsou vydaná stavební povolení 
na cca 500 bytů (komplexy Sakura, Vinice), plánuje se výstavba dalších RD a bytových 
domů (KKCG, Tellus) min. 500 bytů.  

Tranzitní doprava je zcela nežádoucí.  

Aktuální usnesení v této věci má MČ Praha 5 jednoznačná a žádám, aby v jejich smyslu 
zapracoval pořizovatel nového územního plánu připomínky MČ Praha 5. Výstižný je text 
usnesení Výboru územního rozvoje (VÚR) ZMČ Praha 5 č. 12/7/2016 ze zasedání dne 
25.10.2016 ohledně podnětu na změnu ÚPn č. 359, komunikace Na Pomezí:  

I. Doporučuje RMČ vzít podnět č. 359 na změnu ÚP zpět.  

II. Doporučuje RMČ zadat zpracování PD na rekonstrukci komunikaci Na Pomezí ve 
stávajícím profilu a zároveň zadat zpracování PD na vytvoření mlatové stezky pro 
pěší a cyklisty vedené paralelně s komunikací Na Pomezí v její zúžené části.  

Zvýšení dopravního významu komunikace Na Pomezí na dopravně významnou 
komunikaci S4 (stejnou kategorii má mj. ulice Radlická, kterou projíždí na 30 tisíc aut 
denně), bylo vedením VÚR označeno doslova za nesmysl a chybu.  

 
 
 

Podatel:  
 

Spolek Cibulka, IČ: 72550121 

Ing. Pavel Peterka, Ph.D. 
předseda spolku Cibulka 
tel: 737 332 614  
 
Pro komunikaci se spolkem doporučuji datovou schránku předsedy spolku: kwj4irj 


