Legenda

Problémy k řešení

Základní prvky

Urbanistické, dopravní a hygienické závady

Pražská památková rezervace
Zástavba - polohopis
Významné plochy zeleně
Vodní plochy a toky
Hranice hlavního města Prahy

Zvyšující se nároky na dopravu a vybavenost vlivem
spádovosti nevybavených rozvojových oblastí
za hranicí Prahy
Směry zvyšujcích se nároků na dopravu
a vybavenost vlivem spádovosti nevybavených
rozvojových oblastí za hranicí Prahy
Srůstání stávající zástavby přes hranici hl. m. Prahy

Hranice městských částí

Uvažovaný rozvoj sledující hranici Prahy
(problematické uzavírání prostupů do volné krajiny)

Hranice obcí Středočeského kraje

Bariera kontinuity rozvoje městské struktury

Dálnice a rychlostní silnice
Hlavní komunikační síť města
Vybrané komunikace plnící dočasně funkci
hlavní komunikační sítě
Metro
Železniční tratě evropského významu, tranzitní koridory
Vnitrozemské vodní cesty
Mezinárodní letiště Ruzyně
Vojenské letiště Kbely
Mezinárodní neveřejné letiště Letňany

Ohrožení v území

Chybějící kolejové spojení jižního sektoru s centrem města
(trasa D metra)
Chybějící kolejové spojení
letiště Ruzyně s centrem Prahy

Komunikace v urbanizovaném území výrazně zatížené
tranzitní kamionovou dopravou
Značně zatížené úseky metra
Źelezniční tratě s potřebou oddělení
dálkové a příměstské dopravy

Oblast pohledově exponovaná ve vztahu k PPR
s problémy s měřítkem umísťovaných staveb
Oblast se zájmy ochrany přírody a krajiny a s aktivitami
nadmístního, celostátního a nadstátního významu
s vysokou návštěvností
Oblast se zájmy ochrany přírody a krajiny a s požadavky
na rekreační, ale i jiné využití
Oblast se zájmy památkové ochrany, ochrany přírody a krajiny,
s dopravním významem řeky, s omezením vyplývajícím
ze zaplavovaného území, se zájmy rekreace
a všech souvisejících aktivit

Oblast s výrazným deficitem zeleně
a rekreačních příležitostí
Oblast celoměstského centra a potřebné rozšíření
Oblast soustředěného nákupu
- velkokapacitní nákupní centra
Oblast s enormě vysokou koncentrací pracovních příležitostí
indukujicí velký rozsah dopravy

Skládka

Oblast se společensky významnými aktivitami
a nedokončenou koncepcí

Spalovna

Nedostatečná kapacita železničního koridoru
mezi žst. Praha - Smíchov a žst. Praha - Hlavní nádraží

Směry s roustoucími nároky na IAD a PID
s doprovodnými problémy v komunikační síti

Nedořešené výhledové uspořádání "Železničního uzlu Praha"
(ŽUP) v centrální oblasti Prahy

Poddolovaná a sesuvná území

Problematické přestupní terminály veřejné dopravy
z hlediska kapacity, vybavení nebo lokalizace

Dořešení trasy metra D ve vazbě na úsek
Písnice - Náměstí Míru

Oblasti zasažené provozem letišť

Zdroje znečištění ovzduší REZZO1 - výběr

Chybějící kolejové spojení Praha - Brandýs n. L./ Stará Boleslav

Záplavová území

Dosud nenalezené přijatelné řešení trasy komunikace

Staré zátěže na ploše větší než 2 ha

Oblast citlivá na zvyšování podílu zpevněných ploch
z hlediska dopadu změny odtokových poměrů
na drobné vodní toky na území hl. m. Prahy
a Středočeského kraje

Trasa VRT v oblasti Natura 2000 - Horní Počernice - jih

Problémy k řešení
Problémy k řešení

Oblast s významným potenciálem rozvoje
na transformačních plochách

Poloha stávající ČOV v zátopovém území a v těsném
kontaktu s přírodně hodnotným územím

Místa územních střetů

Polohopisný podklad
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Problémy k řešení a specifické oblasti

Oblast neodkanalizovaná na soustavnou síť
nebo lokální čističku
Oblast nezásobovaná vodou z celoměstského systému

