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PŘIPOMÍNKY K METROPOLITNÍMU PLÁNU
A. - Ke konkrétním lokalitám:
1. Podmínit rozvoj transformační plochy 415/075/4039 chystanou územní studií
pro Kamýk anebo navrhnout takové uspořádání tohoto území, které by zaručilo
podíl veřejné vybavenosti (občanské+komerční) minimálně ve výši 40 %
(namísto nynějších zcela nedostatečných 5 % OV; komerční vymezena není).
Plochy veřejné vybavenosti v plánu jasně vymezit. Odůvodnění: Veřejná
vybavenost na sousedícím území Sídliště Libuš (k.ú. Kamýk) je již nyní zcela
nedostačující: Jediné nákupní centrum a restaurace jsou ohroženy probíhajícími
developerskými projekty, kapacita školských a vzdělávacích zařízení nepostačuje
potřebám, zdravotnická, sociální či kulturní zařízení zcela chybějí. Při plánovaném
zahuštění Sídliště Libuš až o 50 % a předpokládaném vzniku dalších obytných bloků
v transformační ploše je nutno zajistit odpovídající infrastrukturu – a zajistit ji v
předstihu, než dojde k zastavění veškerého prostoru obytnými bloky.
2. Zachovat v transformační ploše 415/075/4039 pás zeleně (stromořadí) podél
ulice Novodvorská. Odůvodnění: Zelený pás tvoří izolační a tepelný štít, jehož
význam při předpokládané výstavbě v lokalitě dále vzroste. Maximální podpora
zeleně v takto exponovaných místech je v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy
na klimatickou změnu.
3. Nezahrnovat pozemky v katastrálním území Praha – Kamýk parc. č. 873/80 a
873/81 (zapsané na LV č. 414), na kterých jsou postaveny objekty hromadných
garáží č. p. 535/18 a 535/20 (zapsané na LV č. 497) a s nimi související pozemky
parc. č. 873/170 až 873/174 a 873/180 až 873/186 (zapsané na LV č. 414) do
transformační zóny 075 / Nové Dvory. Přiřadit tyto pozemky k lokalitě 543Sídliště Libuš. To se týká i pozemků, na nichž se nachází sousední družstevní
garáže, mycí linka, nákupní centrum Albert a další s nimi související pozemky a
parkoviště západně od ulice Novodvorská. Odůvodnění: Zachovat charakter

sídliště, kde se střídají nízkopodlažní objekty veřejné vybavenosti s vyššími obytnými
domy.
4. Ve stabilizovaném území 543-Sídliště Libuš snížit rozmezí podlažnosti 21 na
maximálně 13, tak aby odpovídalo výšce stávajících budov a zachovávalo
architektonickou koncepci sídliště. Odůvodnění: Modernistickou zástavbu sídliště
Kamýk charakterizuje střídání nízkopodlažních objektů (areálů) občanské
vybavenosti s vyššími obytnými domy o dvou výškových hladinách 13 a 8 podlaží,
přičemž všechny objekty jsou obklopeny parkově upravenou zelení. Hrozí, že příliš
široké rozmezí podlažnosti v kategorii 21 (na rozdíl od ostatních kategorií, kde se
vždy jedná o rozmezí 2 až 3 podlaží) by v případě vzniku staveb vyšších tento
charakter narušilo.
5. Snížit rozmezí podlažnosti na pozemcích parc.č. 884/23, 884/24 a 886/1, k.ú.
Kamýk, z 8 na 2. Zajistit, že RPB mezi ulicemi Smotlachova a Smolkova
nepřesáhne 110% stavu k 31.12.2017. Odůvodnění: Zachovat stávající charakter
sídliště, kde se prolínají velké bytové domy s nízkými budovami občanské
vybavenosti. Respektovat původní záměr sídliště charakteristický postupným
poklesem výšky staveb směrem k západu – ke Kamýckému lesu.
6. Vymezit plochu stávajícího nákupního centra Obzor (parc.č. 873/60 a 873/62,
k.ú. Kamýk) jako plochu veřejné vybavenosti a snížit u ní výškovou hladinu z 8
na 2. Odůvodnění: Zajistit zachování funkce veřejné vybavenosti v jediném stávajícím
nákupním centru v lokalitě 543-Sídliště Libuš (jiné komerční objekty se v docházkové
vzdálenosti nenalézají). Zachovat charakter sídliště, kde se střídají nízkopodlažní
objekty veřejné vybavenosti s vyššími obytnými domy.
7. Snížit rozmezí podlažnosti na 2 parkovištích jižně od ul. Zimova (část parc.č.
873/1, k.ú. Kamýk) z 21 na 2. Odůvodnění: Zajistit zachování funkce veřejné
vybavenosti – parkoviště před řadovým domem v ulici Zimova.
8. Vymezit plochou – nikoli pouhým bodem jako v návrhu MP – existující areály
veřejné vybavenosti, tj. objekt „Modrý klíč“ a areály MŠ a ZŠ Smolkova.
Odůvodnění: Vymezení bodem by nevyloučilo, že v budoucnu bude funkce veřejné
vybavenosti omezena ve prospěch funkce jiné.
9. Vymezit parky ve volné zástavbě v lokalitě 543-Sídliště Libuš jako
nezastavitelné. Odůvodnění: Stávající vymezení jakožto „nestavebních bloků v
zastavitelném území“ neposkytuje dostatečnou zákonnou ochranu zelených ploch;
hrozí, že by přinejmenším zčásti mohly být snadno změněny v zastavitelné. Z
ekologického a klimatického hlediska je maximální možné zachování zeleně tím
důležitější, že na území sídliště již dochází k zahušťování zástavby a další rozsáhlé
stavební aktivity jsou plánovány v bezprostředně sousedícím transformačním území
415/075/4039.
10. Rozšířit park 123/358/2410 jakožto park ve volné zástavbě i na plochu mezi MŠ
Smolkova a areálem Tempo (část parc.č. 873/1, k.ú. Kamýk). Odůvodnění:
Vytvoření biokoridoru propojujícího přes ul. Zelenkovu tento park s plochou 976-Údolí
Libušského a Cholupického potoka.
11. Zachovat park U zahrádkářské kolonie 123/358/2410 v nezmenšeném rozsahu.
Nesouhlasíme se změnou pozemků č.p. 888/3 a 888/5 (k.ú. Libuš), které jsou
součástí parku U zahrádkářské kolonie, na stavební parcely. V současném
územním plánu se jedná o parkovou zeleň (ZP), v návrhu MP se jedná o „místní
park“, označený jako 123/358/2410 Park Nové Dvory. Dotčená část parku naléhá

na ulici Smotlachova. Odůvodnění: MČ Praha-Libuš podává v rámci svých
připomínek k návrhu MP požadavek změnu části parku na stavební parcely pro
soukromé investory. Tuto připomínku považuje MČ Praha-Libuš jako zásadní.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný park v lokalitě, stávající zeleň se vzrostlými
stromy, hnízdiště ptactva a další drobné fauny, domníváme se, že by pořizovatel
neměl požadavku MČ Praha-Libuš vyhovět. Přestože se jedná o část parku, která je
v soukromém vlastnictví, nový územní plán by neměl zmenšovat stávající plochy
zeleně.
12. Vymezit místní biokoridor ÚSES nebo aspoň reálně propojit zelení (městskou
parkovou plochou) park 123/358/2410 s krčskou Loukou (lokalita 862-Jalový
Dvůr), a to podél ulice Chýnovská. Odůvodnění: Vytvoření biokoridoru, který by
přes PP V Hrobech a/nebo přes plochu mezi MŠ Smolkova a areálem TJ Tempo
(část parc.č. 873/1, k.ú. Kamýk) navázal na biokoridor 512/-/5176 Modřanská rokle.
13. Vymezit lokalitu 876-Les Kamýk jako nezastavitelnou. Odůvodnění: Stávající
vymezení jakožto „nestavebního bloku v zastavitelném území“ neposkytuje
dostatečnou zákonnou ochranu lesoparku, který představuje cenné rekreační zázemí
okolním sídlištím. Hrozí, že zejména jeho okrajová území mohou být přinejmenším
zčásti snadno změněna v zastavitelná.

B. - Obecné připomínky k Metropolitnímu plánu:
1. Vymezit zelené plochy označené za „nestavební část zastavitelného území“
jako jednoznačně nezastavitelné. Nezmenšovat rozsah zelených ploch –
zachovat stávající koeficient zeleně. Odůvodnění: V současnosti jsou parky
chráněny zákonem; budou-li převedeny do bloků, které chráněny nejsou, hrozí, že
mohou být přinejmenším zčásti snadno změněny na zastavitelné. Takovýto postup je
v rozporu s dokumentem Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu.
2. Jednoznačně vymezit ve stabilizovaných, ale hlavně v transformačních a
rozvojových územích plochy určené pro veřejnou infrastrukturu a veřejnou
vybavenost (občanskou i komerční) a určit jejich minimální podíl s přihlédnutím
k ostatním funkcím daného území. Odůvodnění: je třeba zaručit, že takovéto
plochy skutečně vzniknou a že na nich nevyrostou pouze byty a/nebo kanceláře.
Stávající praxe ukazuje, že spoléhání na dohodu s developery nefunguje – zejména
na sídlištích se nově staví téměř výhradně byty a ateliéry určené k obývání, čímž
místo „města pro život“ vznikají „noclehárny“ snižující kvalitu života v daných
lokalitách a zatěžující město po dopravní stránce. Při plánování výstavby v
transformačních a rozvojových územích je tedy třeba zajistit, aby vznikala v souladu s
koncepcí „města krátkých vzdáleností“.
3. Zúžit příliš široké rozmezí podlažnosti v kategorii 21: vytvořit novou kategorii o
rozmezí 13-16 podlaží. Odůvodnění: Kategorie 13-21 je příliš široká a nejasná; svou
šíří se vymyká kategoriím ostatním, které pracují s rozmezím 2-3 podlaží.

V Praze dne ……………
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