LEGENDA
PODKLADNÍ VRSTVY
INFORMATIVNÍ ČÁST

hladina VII (21 m - 40 m)

hranice hlavního řešeného území pro změnu Z2600

hladina VIII (nad 40 m)

hranice doplňkových území
parcelní kresba
zástavba stávající a s vydaným ÚR
zástavba plánovaná - okolní záměry
STRUKTURA

rozhraní hodnot výškových hladin
DOPORUČENÁ ČÁST

ZÁVAZNÁ ČÁST
podrobný výklad regulativů viz. kapitola Struktura území, str. 10, NNŽ urbanistická studie s prvky
regulačního plánu, IPR Praha, 2022

200/ MĚSTO (KOMPOZICE)

dú

400/ POTENCIÁL

uliční čára stavebního / nestavebního bloku
plocha stavebního bloku
plocha nestavebního bloku

dú
INFRASTRUKTURA
ZÁVAZNÁ ČÁST
požadavky MZI viz. kapitola Modrozelená infrastruktura, str. 56, NNŽ urbanistická studie s
prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

plocha veřejného prostranství
B

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

B

dopravní koncepce viz. kapitola Dopravní infrastruktura, str.
regulačního plánu, IPR Praha, 2022

(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)

požadované propojení - přibližné vymezení
požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

(park ve volné zástavbě)

tramvajová trať (osa kolejí)

B
B

T

6.

T

významné veřejné prostranství

6.

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

požadované (bezmotorové) napojení bloku
DOPORUČENÁ ČÁST

(veřejně přístupný park)
T

T

/

ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby)

/

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami

/

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)
komunikace - sběrná - 30 km/h
komunikace - obslužná - zóna 30
komunikace - obytná zóna

požadovaná parková plocha ve stavebním bloku
B

B

T

B

komunikace - pěší zóna

stavební čára - uzavřená

T

tunel (podchod)

stavební čára - otevřená

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

stavební čára - volná

B

doporučené (bezmotorové) napojení bloku

stavební čára - uzavřená nebo otevřená
stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m
přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
T

T

DOPORUČENÁ ČÁST

B

B

B

zastávka autobusová (odstavy)

T

zastávka tramvajová (smyčka)

800/ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
ZÁVAZNÁ ČÁST

doporučené umístění lokální dominanty

specifikace a kapicty veřejné vybavenosti viz. kapitola Veřejná infrastruktura, str. 7 8, NNŽ
urbanistická studie s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

CHARAKTER STAVEBNÍCH A NESTAVEBNÍCH BLOKŮ

označení bloku s umístěním zařízení školství

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním zařízení kultury

charakteristika stavebních a nestavebních bloků a doporučené uliční profily viz. kapitola Popis
stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. , NNŽ urbanistická
studie s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022
T

T

T

T

T

2.

2.

T
B

3.

B

označení bloku s umístěním zařízení obchodu
označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

výměra bloku

3.

T

1.

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti
označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupná
venkovní sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

T

dú

1.

T

dú

T

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru
DOPORUČENÁ ČÁST

výměra bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru
OSTATNÍ
ZÁVAZNÁ ČÁST
kapitola Specifické projekty, str. 8 8, NNŽ urbanistická studie s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení
prověřeného architektonickou soutěží

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice
hladina III (0 m - 12 m)

pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov

hladina IV (9 m - 16 m)

5.

, NNŽ urbanistická studie s prvky

hladina V (12 m - 21 m)

5.

INFORMATIVNÍ ČÁST

hladina VI (16 m - 26 m)

B

[© IPR Praha 2022]

B

POZNÁMKY

T

1.

Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží určený k dalšímu
podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci, uzavřené mezi
dotčenými aktéry.

2.

Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonickourbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mají ilustrativní charakter a budou
upraveny na základě výsledků soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a
potřebu umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či
středoškolské vzdělávání.

T

B

B

3.

4.
B

4.
4.

B

5.

6.

NÁKLADOVÉ
NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV
URBANISTICKÁ STUDIE
S PRVKY
REGULAČNÍHO PLÁNU

Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především
P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou prověřeny
i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje východisko pro zadání
soutěže.

08/2022

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později , a to na základě dohody stran
příslušné smlouvy o spolupráci.
Vyznačená část regulačního výkresu může být později, při zachování domluvených HPP,
upravena dle pořizování studie Olšanská (Urbanisticko-architektonická studie revitalizace
Olšanské ulice a okolí, UNIT architekti, zprac. 2022), a to na základě dohody stran příslušné
smlouvy o spolupráci.

0

20

100m

Vyznačená část regulačního výkresu může být později upravena ve vazbě na majetkoprávní
uspořádání dle dohody na směně pozemků, a to na základě dohody stran příslušné smlouvy
o spolupráci.

ZHOTOVITEL
Kancelář podpory území / Sekce detailu města
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
ve spolupráci se sekretariátem náměstka primátora hl. m. Prahy
doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka pro oblast územního rozvoje a územního plánu (SE1)

Výkres regulace širších vztahů
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