
hranice řešeného území

PODKLADNÍ VRSTVY

parcelní kresba

zástavba stávající a plánovaná

ilustrace možné zástavby ve stavebním bloku

okolní stavební bloky

okolní nestavební bloky

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

P01 / Pdú

U01 / Udú

N01 / Ndú

plocha uličního prostranství s vyšším pobytovým významem
plocha nestavebního bloku a vegetační plocha v uličním prostranství

tramvajová trať (osa kolejí)

VEŘEJNÁ VYBAVENOST

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství (ZŠ)

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství (MŠ)

označení bloku s umístěním zařízení školství (SŠ a soukromé)

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

umístění herních nebo cvičebních prvků ve vnitrobloku

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

V 1.01, blok B01: Kulturní centrum NNŽ

V 2.01, blok B01: ZŠ NNŽ - kapacita 27 tříd (810 míst)
** rozsah dle zadání architektonické soutěže

V 2.02, blok B21: ZŠ Habrová - kapacita 18 (600 míst) až 27 tříd (810 míst)
V 2.02 - alt.: alternativní možnost umístění ZŠ Habrová

V 3.01, blok B06: MŠ Parková čtvrť - kapacita 6 tříd (150 míst), samostatně stojící

KULTURA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MATEŘSKÉ ŠKOLY

V 3.02: MŠ Centrum Nový Žižkov - kapacita 5 tříd (125 míst), samostatně stojící

V 3.03: MŠ Obytný soubor Vackov - kapacita 2 třídy (50 míst), v parteru

V 3.05, blok B15: MŠ U Staré cihelny - kapacita 5 tříd (125 míst), v parteru

V 3.06: MŠ Obytná čtvrť Jarov - kapacita 5 tříd (125 míst), samostatně stojící

V 4.01: Střední a soukromé školství, např. Gymnázium NNŽ 

V 5.01, blok B01: Poliklinika - kapacita 30 - 50 ordinací, 7000 m2
V 5.02, blok B12: Zdravotní zařízení na komerční bázi, 700 m2

V 6.01, blok B09: Byty speciálního určení - bydlení pro seniory (DPS)

V 6.02, blok B13: Zařízení sociálních služeb 

STŘEDNÍ ŠKOLY

ZDRAVOTNÍ VYBAVENOST

V 6.03, blok B14: Pobytové zařízení sociálních služeb - kapacita 50 míst

V 6.04, blok B22: Komunitní centrum (rezerva)

V 7.02, blok B17: Supermarket/Malé obchodní centrum - kapacita 2 500 m2

SOCIÁLNÍ VYBAVENOST

kapacita 40 bytů, 2000 m2

OBCHOD A SLUŽBY

08/2022

1:2000

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Kancelář podpory území / Sekce detailu města

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)

ZHOTOVITEL

20 100m
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Výkres veřejné vybavenosti

LEGENDA

URBANISTICKÁ STUDIE 
S PRVKY 

REGULAČNÍHO PLÁNU

NÁKLADOVÉ 
NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

V 7.01, blok B01: Obchod a služby 

V 3.04: MŠ Nagano Park - kapacita 5 tříd (125 míst), v parteru

V 6.05, blok B21: Pobytové zařízení sociálních služeb - kapacita 50 míst
*** pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov

s preferencí primární zdravotní péče

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti
veřejně přístupné venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)

identifikace uličního prostranství / doplňkového území

identifikace náměstí / doplňkového území

identifikace stavebního bloku / doplňkového území
identifikace nestavebního bloku / doplňkového území

B01 / Bdú


