
Porovnání stavu: Platný územní plán x Hrubopis územní studie x Návrh Metropolitního plánu 

Stavba Co umožňuje stavět platný 

územní plán 

Co umožňuje stavět 

hrubopis územní studie 

Co umožňuje stavět 

aktuální návrh 

Metropolitního plánu 

Obzor SV-D, tj. cca 6-7 pater v celé 

velikosti Obzoru i s možností na 

jižní a západní straně. Smíšená 

funkce bez vyjasnění, co má 

obsahovat.   

SV-E, na západní straně 

straně 4 patra + páté 

ustupující v linii konce 

současného Obzoru,  v rohu 

na jihozápadní straně 13ti 

patrová věž (max. 39 metrů) 

s vyznačením supermarketu 

rozsahu aktuálního Alberta, 

pošty a zdravotních ordinací 

Osm pater po celé ploše až 

k Papírníkově s 12ti 

patrovými věžemi.  Obytná 

funkce. Nejasná možnost 

stavět výškové věže ještě 

výrazně vyšší. 

 

Kotelna Pavlíkova 24 SV bez koeficientu – možnost 

stavět až 13 pater. Smíšená 

funkce bez vyjasnění, co má 

obsahovat 

SV-I, na západní straně 4 

patra, na východní straně 6 

pater + 7 ustupující.  

Omezení  velikosti bloku 

v rozsahu smyčky tramvaje 

(která být nemá) 

Osm pater s 12ti patrovými 

věžemi. Obytná funkce.  

Psí loučka SV-C  Možnost stavět 3 patra + 

4té ustupující. Smíšená funkce 

Změna na zeleň ZP 

s komunikací na západní 

straně propojující Smolkovu 

a Smotlachovu 

Zastavitelná plocha min. 2 

patra a 3 ustupující 

s možností vzniku 

komunikace 

Za zastávkou 

Pavlíkova na Libušské 

straně 

SV-B Možnost stavět 2 patra a 

3tí ustupující. Smíšená funkce 

Možnost stavět v severní 

části 6 pater a 7 ustupující, 

v jižní části u rodinných 

domů 3 patra.  

Osm pater s 12ti patrovými 

věžemi. Rozvojové území. 

Nejasná možnost stavět 

výškové věže ještě výrazně 

vyšší. 

Hlavní blok na 

libušské straně podél 

náměstí 

SV-F Možnost stavět přibližně 9 

pater + 10ustupující. Smíšená 

funkce. Možnost stavět až 

k Novodvorské 

Možnost stavět ve většině 

bloku 6 pater a 7 ustupující 

s 13ti patrovou věží (39 

metrů na jihozápadní 

straně). Vyznačeno povinně 

hranice náměstí a  povinně 

supermarket.  

Osm pater s 12ti patrovými 

věžemi. Rozvojové území. 

Možnost stavět až 

k Novodvorské. Nejasná 

možnost stavět výškové 

věže ještě výrazně vyšší. 

Blok na jih pod 

Zelenou Libuší 

SV-F Možnost stavět přibližně 9 

pater + 10ustupující. Smíšená 

funkce 

Možnost stavět ve většině 

bloku 6 pater a 7 ustupující 

s 13ti patrovou věží (39 

metrů na jihozápadní 

straně).  

Osm pater s 12ti patrovými 

věžemi. Rozvojové území. 

Nejasná možnost stavět 

výškové věže ještě výrazně 

vyšší. 

 

Platný územní plán:  



 

 

Metropolitní plán:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hrubopis územní studie: Obzor 

 

 

 

 

Hrubopis územní studie:  Pavlíkova 24 



 

 

Hrubopis územní studie: Psí loučka 

 

 

Hrubopis územní studie: Za zastávkou Pavlíkova na libušské straně 



 

 

 

Hrubopis územní studie: Hlavní blok podél náměstí na libušské straně 

 

Hrubopis územní studie: Blok na jih pod Zelenou Libuší 



 

 

 

Výškové limity v územní studii:  

 


