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Podnět k Výboru pro územní rozvoj z 27.9.2016 



Unikátní zelený pás od Vítkova až do Třešňovky a dále 



Platný Územní plán severně a východně od ul. Kunešova 

hřiště 

Lesní porosty 

Louky a pastviny 

ULITA 

Celoměstský systém zeleně 



Zeleň severně pod ul. Kunešovou 



Dětské hřiště Na Balkáně 



Návrh Metropolitního plánu 

Chyba 



Návrh Metropolitního plánu – podnět Spolku 



Důvody k podání podnětu  
 

1. Současný územní plán vytváří krásnou rekreační a sportovní zelenou plochu, 

která existuje přes 40 let a je občany intenzivně využívána. 

2. Návrh změny na stavební pozemky je neuvěřitelný a fatální pro všechny, kteří 

lesopark a zelené oddychové plochy využívají pro odpočinek, rekreaci            

a sportovní aktivity. 

3. Část uvedeného území je součástí Územního systému ekologické stability, kde 

by měla být jakákoliv výstavba vyloučena. 

4. Návrh Metropolitního plánu je v rozporu s Aktualizací č. 1 Politiky územního 

rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády č. 276 ze dne 

15.4.2015, a to konkrétně s čl. 16, 19, 20a, 21, 24 a 28.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



Důvody k podání podnětu - pokračování  

5. Jde tak o zcela neodůvodněný zásah do systému zeleně na Praze 3, 

zejména unikátního pásu Vítkov, Les Krejcárek, Třešňovka, Smetanka, 

Hloubětín, Kyje. Žižkov je jeden z  větších pražských obvodů co do počtu 

obyvatel absolutně, ale i co do hustoty zalidnění. V brzké době má přibýt 

na Praze 3 přes 6 000 nových bytů, tedy přes 12 000 nových obyvatel.  

6. To je jasným důkazem, že zde existuje dost rozvojové zastavitelné 

plochy, kterou je možno využít, a snižování ploch funkční zeleně je 

naprosto nepřijatelné. 

7. Stavební zákon (zák. 183/2006 Sb., §55, odst. 4) stanovuje, že „další 

zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na 

základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy 

a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“. V tomto smyslu je 

návrh Metropolitního plánu, pokud se týká řešeného   území, 

protizákonný.  

 

 

 

 



Důvody k podání podnětu - pokračování  

8. Návrh na zrušení hojně navštěvovaného dětského hřiště, na kterém 

vyrůstá, vyrostlo a doufejme ještě vyroste spousta žižkovských dětí 

považujeme za naprosto neuvěřitelný cynismus zpracovatelů návrhu 

Metropolitního plánu. 

9. Pochybujeme o kvalitě a pečlivosti zpracování návrhu Metropolitního 

plánu i v dalších oblastech - zpracovatelé sice již uznali chybu v návrhu 

výškové regulace, ale návrh i nadále obsahuje možnost výstavby 

pětipodlažních objektů bez ohledu na nesmírnou hmotovou zátěž vůči 

stávající zástavbě, citelné zhoršení životního prostředí a nežádoucí 

nárůst obslužné dopravy v rekreační a odpočinkové zóně. 

 



Převážná část zastupitelů podporuje zeleň 

Výňatky z koaliční smlouvy 2014 – 2018 MČ Praha 3 
 III. 5. OBLAST ÚZEMNÍHO ROZVOJE A DOPRAVY 

 a) Stabilizujeme území vrchu Vítkova, Parukářky, sv. Kříže, Krejcárku, 

zahrádkových osad Na Balkáně a Židovských pecí tak, aby vznikla ucelená území 

pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity. 

 III. 6. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 a) Budeme rozšiřovat zeleň jako přirozenou bariéru proti prašnosti a hluku, a to 

jak v ulicích, tak ve vnitroblocích, a zajišťovat efektivní péči o ní a o řádný úklid 

v parcích. 

 b) Zajistíme, aby zelený pás od vrchu Vítkova, přes území Krejcárku až po oblast 

zahrádkářských osad tvořil ucelené území pro sportovní, zájmové a kulturní 

využití, odpočinek a volnočasové aktivity. 



Praha 3 se rozhodla zavést Smart City 

koncept na svém území. Rozpracováné cíle 

pro roky 2020, 2030 a 2050: 

 Zpracovat strategii na zlepšování mikroklimatu a kvality 
ovzduší ve městě,  

 podporovat snižování emisí skleníkových plynů,  

 nahrazovat parkování v ulicích – využívat podzemních 
parkovacích ploch a parkovacích domů,  

 aktivně podporovat ekologické způsoby dopravy, 

 nabízet bezpečné dopravní cesty pro všechny účastníky 
dopravy (pěší, cyklisté, automobily, MHD), 

 podporovat zdravý životní styl a prevenci v oblasti zdraví 
(vyznačené běžecké a bruslařské tratě, venkovní tělocvičny, 
veřejná sportoviště a parky s možností využívat zelené 
plochy pro sport). 

 



ZELEŇ PATŘÍ DO MODERNÍCH MĚST 

STEJNĚ JAKO LIDÉ, OBYTNÉ DOMY 

A AUTA, CHRAŇME JI! 

 

      DĚKUJEME 

      www.spolekzelen.cz 


