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TOPOGRAFIE KRAJINY A PARKY
Výkres Prostorové uspo&ádání krajiny
Je na zváení, zda zelené plochy mezi panelovými domy lze øadit do stejné kvalitativní
kategorie zelenì, jako ucelené parkové plochy s plným rekreaèním potenciálem. Jsme si
vìdomi pozitivního pøínosu zelenì v zástavbì, avak domníváme se, e nemùe nahradit
urbanisticky zaloené parkové plochy a je tøeba tyto dva typy zelenì od sebe ve výkrese
barevnì odliit.
Krajinné rozhraní zasahuje místy do zastavìných ploch (pøedevím obytný soubor Rajská
vrch, Domy pro bydlení Jahodnice  jinì od ulice Lomnická, severní èást Hostavic).
Výkres Hierarchizace park(
Kyjský rybník  lokální park
Vyznaèený park je tvoøen rozsáhlou vodní plochou nabízející bohaté monosti
rekreaèního vyuití od stezek pro cyklisty i pìí a trávení volného èasu na bøezích rybníka, a
ji ve vodì nebo na bøehu a zimní bruslení na rybníce, pøes dlouholetou rybáøskou tradici, a
po pøírodovìdnì nauèný potenciál s hnízditìm vodního ptactva. Právì pro svou jedineènost
a bohaté monosti vyuití je vyhledáván obyvateli irokého okolí a má rozhodnì více ètvrové
ne jen lokalitní pùsobení.
Pokud bude Kyjský rybník jako vodní plocha zaèlenìn díky jeho rekreaènímu potenciálu
do parkových ploch, pak s vyznaèením parku ètvrového významu.
V mapì zcela chybí nyní budovaný Parku U Èeòku - kategorie ètvrový, ne-li metropolitní
pro východní èást mìsta. V mapì spadá pouze do kategorie Krajinné rozhraní, avak i v jiných
místech jsou parkové plochy zakresleny souèasnì s touto znaèkou. Domníváme se tedy, e by
v mapì mìla být zaznamenána alespoò nyní budovaná I. Etapa.
Dále v mapì chybí novì vybudované místní parky  park ve smìru S-J na západní stranì
pøed CÈM, Skanska Jahodnice  podél východní strany obytného komplexu, rybníèky na
Lehovci - viz mapa Hierarchizace parkù - doplnìní v pøíloze.

ULICE A NÁM%STÍ
Výkres Mapa ve&ejných prostranství
Ve výkrese chybí na území mìstské èásti Praha 14 významné obchodní plochy - viz mapa
Mapa veøejných prostranství - doplnìní v pøíloze. Pro pøíklad uvádíme ty nejvýznamnìjí
z nich:
- Hloubìtín - jiní strana ul. Podìbradská, nové Penny u toèny tramvaje na Lehovci
- Kyje - restaurace imanda, potraviny a dalí sluby v ulici Romberská
- Hutì - Hospùdka u Kamila - minigolf
- Hostavice - Hamr sport bar, potraviny Lipenské námìstí
- Jahodnice - restaurace u Parku èsl. legionáøù
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Èerný most - OC Sparta, vinotéky podél Cíglerovi, Potraviny Max Vybíralova, kavárna
Plechárna, naopak na námìstí Plukovníka Vlèka je poèet obchodních prostor v parteru
nadhodnocen

T$ETÍ ROZM%R M%STA
Výkres Výkové uspo&ádání m#sta
K utváøení severního diametru a jeho významu pøispìje monost výstavby výkových
budov i v jeho východní èásti v okolí metra Rajská zahrada. Toto území leí na samém konci
severního diametru a výstavba lokálních výkových dominant by pomohla dotvoøit a
hierarchizovat sídlitní zástavbu v okolí se zdùraznìním polohy ohniska mìstské èásti,
umonila by doplnit chybìjící sluby v území a jasnì by ukotvila hranice souvisle zastavìného
území mìsta.

HRANICE M%STA A LOKALITY
Výkres Základní !len#ní m#sta a lokality
Doporuèujeme lokality Hostavice a Dolní Poèernice s velmi podobným charakterem
zástavby i prostorovou provázaností sdruit a pojmenovat novou lokalitu spoleènì Hostavice
a Dolní Poèernice, pøekryv názvu Dolní Poèernice i na území jiné mìstské èásti není z dùvodu
jejich pøíslunosti akceptovatelný.
Lokality Nad Rybníkem a Lehovec jsou si charakterem zástavby velmi blízké a jsou spolu
provázány i dobou svého vzniku. Nebýt jejich nuceného rozdìlení sídlitní zástavbou, byly by
tyto dva celky ji dávno srostlé. Volba názvù tìchto lokalit také není vhodnì zvolena. Jako
ètvr Nad rybníkem je veobecnì vnímána právì zástavba mezi ulicemi Slévaèská,
Vajgarská, Tálínská a Zdobnická. Doporuèujeme tedy obì lokality slouèit pod jednotný název
Nad rybníkem.
Produkèní lokalitu Za Kyjemi mezi eleznièní tratí Praha  Kolín a ul. Èeskobrodskou
zmìnit na transformaèní území obytné shodnì s typy lokalit navazující severnì, jinì i
západnì a to z dùvodu eliminace dopravní zátìe v území.
Název produkèní lokality Pod Baantnicí není veobecnì pouívaný a je zavádìjící.
Poadujeme úpravu názvu tak, aby byl jasnì identifikovatelný a vem srozumitelný, napø.
Kolbenova - Pod baantnicí.
Výkres Strukturální diagnóza
V podkladech jsme nenali definici prvku Krajina. Není tedy zcela jasné, proè jsou
nejstarí historické èásti obcí (Staré Kyje, Starý Hloubìtín) zahrnuty do této kategorie
krajina, aè splòují vechny parametry Pøedmìstí. Zvolená svìtlá barevnost kategorie
Krajiny asociuje nevhodný prvek, avak naopak èasto právì tyto lokality tvoøí pøirozené
centrum irí ètvrti. Centrum je vak v barevné kále pøesnì na opaèné stranì tmavosti.
Zahrádky v severní èásti Hutí u Vysoèanské radiály jsou zahrnuty do kategorie Pøedmìstí,
naopak zahrádky v jiných lokalitách (napøíklad na Jahodnici) jsou zaøazeny do kategorie
Periferie. Jejich urbanistická struktura je vak totoná. Zahrádky u Baantnice ve výkrese
Strukturální diagnóza zcela chybí.
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CESTY LIDÍ A ZBOÍ
Výkres Komunika!ní sí"
Praský okruh  zásadnì nelze souhlasit s pøedloenou trasou severovýchodní èásti
PO, poadujeme, aby celostátní transitní doprava byla pøenesena na regionální /aglomeraèní/
okruh
Hlavní radiály  zásadnì nelze souhlasit
s vyjmutím západní èásti Vysoèanské radiály a dopravní zátì ponechat jen na stávající
komunikaèní síti
s pøenesením tranzitní a celomìstské dopravy z dálnice D8 na Kbelskou  Prùmyslovou a
zafixovat tuto trasu jako náhradu èásti mìstského okruhu ve východní oblasti
Poaduje zaøadit dokonèení MO a komunikaèní propojení Pelc Tyrolka  Rybníèky mezi
dopravní priority na území hlavního mìsta.
Poaduje zaøadit komunikace Kbelská  Prùmyslová mezi sbìrné komunikace
celomìstského významu
Výkres Dopravní infrastruktura
Zásadnì nelze souhlasit s umístìním návrhového parkovitì P+R u metra Rajská zahrada.
V souèasné dobì je plánována výstavba parkovacího domu P+R na Èerném mostì, který svou
kapacitou plnì nahradí vechny dalí uvaovaná parkovitì pro tuto spádovou oblast.
Parkovitì umístìná u metra Rajská zahrada jsou pro mimopraské dojídìjící velmi patnì
dostupná, a pokud by je chtìli vyuívat, musí projídìt sídlitní obytnou zástavbou, co je
naprosto neádoucí. Rovnì by dolo k likvidaci parkovacích míst pro stávající rezidenty.
Velké mnoství cyklotras zakreslených v územním plánu bylo revidováno a pøi realizaci
byly trasovány odliným zpùsobem. Domníváme se, e v novém územním plánu by trasy mìli
být zakresleny dle skuteèného provedení. Pøíkladem budi napøíklad pøetrasování cyklotrasy
z ulice Budovatelská do ulice Za Èerným mostem.
Výkres Rozd#lení komunikací podle dopravního významu
Dlouhodobým zámìrem mìstské èásti je zklidnìní komunikace Podìbradská v úseku ulic
Kbelská  Slévaèská. Postupnými kroky se daøí k tomuto zámìru smìøovat - za pøíklad
mùeme dát tøeba zbudování bus-cyklo-taxi pruhu ve smìru do centra, úprava køiovatky
Podìbradská x Kbelská s moností odboèení aut ve smìru z centra na Vysoèanskou radiálu
nebo pøipravovaná revitalizace námìstí vèetnì monosti úrovòového pøechodu. Rádi bychom
proto tento zámìr promítli do Metropolitního plánu a zároveò jasnì zaznaèili, e jde o
komunikaci obslunou, kategorie Mìstské tøídy a významné ulice.
Výkres Schéma sít# kolejové dopravy
V zájmu mìstské èásti je prodlouení tramvajové trati z koneèné toèny Lehovec, podél
ul. Broumarská a dále po komunikaci Ocelkova na Èerný Most. Toto trasování bylo
projektanty sídlitì uvaováno u pøi jeho výstavbì. V ulici Ocelkova je stále pøipraven iroký
støedový travnatý pás. Tato trasa by z velké èásti zajistila obsluhu i chybìjící èástí sídlitì
Èerný Most, na kterém v souèasné dobì ije 24 tisíc obyvatel. V souèasné dobì je
zpracovávána studie proveditelnosti, na základì které ádáme o zakreslení této trasy do
výkresu v podobì Tramvaj - návrh.
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