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Stru čný popis zm ěny 

Číslo zm ěny  Charakteristika zm ěny 

Z 2781/00 Změna využití ploch Ruzyn ě, bydlení v OHP letišt ě 

Řešené území, 
městská část Praha 6, Ruzyně 

Specifický vztah 
k ostatním 
koncepcím 

Řešené území změny se dle ZÚR nachází v oblasti zasažené provozem letiště Ruzyně SL/1. Řešené území změny se dále nachází na území kompaktního města rozšířeného, 
kde je dle kapitoly 2.2.2 ZÚR třeba vytvořit podmínky pro transformaci nevyužívaných a nevhodně využívaných území - brownfields a přestavbových ploch. Plohcy navrhované 
k transformaci z funkce VN na funkci OB nacházejí v ochranném hlukovém pásmu, kategorie A, letiště Praha Ruzyně, na hranici vnitřního ochranného pásma B, přímo v ose 
dráhy RWY 13-31 (dnes 12-30). 

Stávající stav/ 
limity 

Stávající plochy VN – nerušící výroby a skladů 

Územím změny je vedena kmenová stoka D, kterou je nutno respektovat včetně ochranného pásma, vymezeného Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích resp. 
jeho novelizací č. 275/2013 Sb. 

Do severovýchodní části území zasahuje záplavové území Q100 Litovicko-šáreckého potoka 

Environmentální limity: ochranné hlukové pásmo letiště Ruzyně, kategorie A, přímo v ose dráhy RWY 13-31 (dnes 12-30), imisní i hlukové limity nejsou dosahovány, záplavové 
území, žádné limity ochrany přírody a krajiny 

Předmět změny Změna navrhuje v této lokalitě plochu /OB/ na úkor stávající plochy /VN/. Pro navrhovanou plochu OB se určuje kód míry využití území „C“, který umožňuje doplnit stávající 
strukturu v lokalitě Jiviny tvořenou převážně rodinnými domy. 

Lokalita se nachází v zastavitelném území. Změnou nedojde k rozšíření zastavitelného území na úkor nezastavitelného území. 

Změna nemění koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci technické infrastruktury. Změna nemění koncepci občanského vybavení ani koncepci veřejných prostranství. 

V severovýchodní části předmětného území je využití omezeno záplavovým územím Q100 Litovicko Šáreckého potoka.  

Změna nezasahuje celoměstský systém zeleně ani územní systém ekologické stability. Limity ochrany přírody nejsou změnou dotčeny. 

Změna nevyžaduje zábor ZPF. Návrh změny byl zpracován invariantně. Změna nevyžaduje zábor ZPF. Změna se netýká pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Výměra měněných ploch dle jejich funkčního využití: 

OB       49 933 m2 

Celková výměra měněných ploch    49 933 m2 

Oblast kumulací Bez negativních kumulativních vlivů. Pozitivně se může projevit realizace paralelní dráhy letiště, avšak v časovém horizontu, který není v souladu s řešenou změnou.  

Hlavní 
spolupůsobící 
skutečnosti 

Rozvoj letiště Praha Ruzyně, Záměr Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, posouzen v rámci EIA, kód záměru MZP090, vydáno souhlasné stanovisko č.j. 
68161/ENV/11, ze dne 26.11. 2011. Jedná se o záměr výstavby paralelní dráhy RWY 06R/24/L, která je souběžná se současnou hlavní letištní drahou RWY 06L-24R, tj. stejně 
jako hlavní dráha kolmá vůči nejstarší letištní dráze RWY 13-31 (dnes 12-30), která je směřována na městskou část Ruzyně a v jejíž ose leží území řešené změnou 2781/00. 
Realizace paralelní dráhy umožní další odlehčení dráze RWY 13-31 (dnes 12-30). Paralelní dráha umožní další zvýšení kapacity dráhového systému. Poté se bude jedna dráha 
používat na přílety a druhá primárně na odlety, čímž se zefektivní provoz v přilehlém vzdušném prostoru. Dráha RWY 12-30 by nadále měla být používána pouze v případě, kdy 
dojde k zastavení provozu na obou paralelních drahách. Jedná se tedy o pozitivně kumulativní působení. Avšak vzhledem k tomu, že projektová příprava paralelní dráhy dosud 
nebyla ukončena. Nelze uvažovat s reálným pozitivním působením v horizontu předkládané změny územního plánu. Vzhledem k tomu, že zároveň dochází k zásadnímu střetu 
z hlediska limitů využití území v podobě umístění navrhované plochy rodinného bydlení v ochranném hlukovém pásmu letiště, je třeba před projednáním a realizací navrhované 
změny realizovat paralelní dráhu a zároveň přehodnotit ochranné hlukové pásmo.  
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Umíst ění změny 

Území řešené změnou územního plánu se nachází v místní části Praha – Ruzyně, mezi ulicemi Zbuzanská, Netřebská, Na Jivinách a Hořelická. Jedná se o 
brownfield, který je navrhován k transformaci na čisté bydlení s intenzitou využití území C odpovídající zástavbě rodinných domů. V okolí se sice nachází 
rezidenční plochy, avšak jedná se o prostor uvnitř hlukového ochranného pásma letiště Praha Ruzyně (letiště Václava Havla). Řešená plocha se nachází 
přímo v ose dráhy RWY 13-31 (dnes 12-30) na hranici kategorie vnitřního pásma B, uvnitř pásma A. Ze severu zasahuje záplavové území a dále zde 
prochází kmenová stoka D.  

Letiště Praha/Ruzyně má nyní dvě dráhy: RWY 06/24 a RWY 12/30. Jejich kapacita již leteckému provozu v České republice nestačí. Připravuje se výstavba 
další dráhy, která bude rovnoběžná, tzn. paralelní s hlavní dráhou RWY 06/24. Dráha RWY 13-31 (dnes 12-30), v jejíž ose se nachází řešená plocha, je nyní 
využívána jako dráha vedlejší především v případě nepříznivých klimatických podmínek pro provoz hlavní dráhy.  

  
Mapa území – stávající stav Ortofotomapa území – stávající stav 
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Územní plán – stávající stav Územní plán – návrh 

Charakteristika jednotlivých složek ŽP v území 

Geologické geomorfologické a hydrogeologické pom ěry 

Dle regionálního geomorfologického členění ČR patří území k soustavě České křídové tabule, která zde spočívá diskordantně na zvrásněných 
svrchnoordovických sedimentech. Mocnost reliktu křídových hornin je v daném území cca do 15 metrů, zachovány jsou zde spodnoturonské sedimenty 
souvrství bělohorského a cenomanské sedimenty perucko - korycanského souvrství. Jemně písčité slínovce (opuky) tvoří skalní podloží, v nezvětralém stavu 
jsou bělošedé až běložluté, tvoří pevnou horninu s deskovou odlučností a se střední puklinatostí. 

Kvartér je reprezentován sprašemi a sprašovými hlínami. Na bázi kvartérního pokryvu budují periglaciálním zvětráváním a soliflukčními pohyby nakypřené 
svrchní polohy skalního podloží promísené se sprašovými hlínami. Mocnost kvatrérního pokryvu se pohybuje mezi 3 - 5 m. V nadloží se vzhledem ke 
stávajícímu využití území nacházejí antropogenní navážky.  

Na území řešeném změnou ÚP, ani v jeho okolí, se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném ložiskovém území. V lokalitě se dle 
evidence kontaminovaných míst žádné kontaminace nenacházejí.  

Orograficky je zájmové území součástí geomorfologické provincie České vysočiny, soustavy vrchoviny Berounky a podsoustavy Unhošťské plošiny (tabule). 
Jedná se o území centrální části křídové plošiny, které je ve své jižní části plochým územím s mírným spádem k jihu, postupně přecházejícím do mírného 
spádu k severu.  

Hydrologické pom ěry 

Území řešené změnou 2781/00 spadá do povodí Litovicko – Šáreckého potoka. Litovicko-Šárecký potok pramení u obce Chýně, v západní části 
Středočeského kraje. Do Vltavy se vlévá v Praze – Sedleci, v místech, kde končí Císařský ostrov. Litovicko-Šárecký potok nejprve protéká soustavou rybníků 
(Litovický, Kala, Břve, Strnad) a za hranicemi Prahy retenční nádrží Jiviny. Pod Ruzyňskou věznicí je tok v délce asi jednoho kilometru zatrubněn. Velká část 
toku protéká Šáreckým údolím, kde je vodní tok zaříznut do tvrdých buližníkových hornin, v nichž vyrývá kaňonovité údolí a vytváří řadu kouzelných scenerií. 
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Na pozemcích určených k realizaci záměru se nenachází zdroj vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Řešené území neleží v území vymezeném 
jako chráněná oblast přirozené akumulace vod.  

Severovýchodně od řešených ploch se nachází vodní nádrž Jiviny. Retenční nádrž Jiviny byla postavena v letech 1980 – 1984 na Litovicko-Šáreckém potoce 
v Praze 6, za účelem zachycení přívalových vod z dešťové kanalizace, zaústěné do Litovicko-Šáreckého potoka nad profilem hráze. Rozsáhlá síť dešťových 
kanalizací je zde svedena nejprve do dešťové usazovací nádrže Dědina a Jiviny.Tam se vody předčistí od hrubých nečistot a dále odtékají do retenční 
nádrže. Dalším účelem vodního díla Jiviny je nadlepšování průtoků v Litovicko-Šáreckém potoce. Hlavním účelem této stavby je tedy protipovodňová ochrana 
spodní části Litovicko-Šáreckého potoka. 

Jižní břeh Jivinské nádrže má parkovou úpravu s mnoha vysazenými okrasnými druhy dřevin. Litorální pásmo je zde vyvinuto minimálně. Severní břeh, 
přestože také pod poměrně silným tlakem lidí, je biologicky o něco hodnotnější než břeh jižní. Jsou zde porosty rákosu obecného, jednotlivě pak trsy orobince 
úzkolistého. Na mnohých místech jsou vyšlapána místa jednak od rybářů, jednak od zde hojných kachen a labutí. Na takto ovlivňovaných, mírně vlhkých 
místech se typicky vyvíjí společenstva s mochnou husí. Roztroušeně se v těchto místech vyskytuje ostřice otrubova. Z dřevin na severním břehu dominují 
vrba košíkářská a některé druhy často vysazovaných vrb, jako jsou vrba bílá a vrba špičatolistá.  

Z ptáků se zde vyskytuje kachna divoká, labuť velká, strnad rákosní, slípka zelenonohá a potápka roháč, z obojživelníků zde můžeme vidět skokana 
zeleného, ropuchu obecnou nebo čolka obecného. Nachází se zde také 5 druhů vodních plžů. 

V širším okolí zájmového území se nachází hydrogeologicky významný kolektor vázaný na bazální partie svrchnokřídových pískovců, kde je podzemní voda 
nadržována relativně nepropustnými podložními horninami – peruckými jílovci a paleozoickými jílovitými břidlicemi. Kolektor je charakteristický poměrně 
značnou vydatností, která je úměrná jeho plošnému rozsahu. Směr proudění podzemních vod je ovlivněn z rozhodující míry sklonem nepropustného 
podkladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie záplavových území (zdroj ÚAP Prahy) 
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Záplavové území Q100(zdroj VÚV TGM)       

Půda 

Pozemky dotčené realizací záměru jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Zemědělský půdní fond ani pozemky určené pro plnění funkce 
lesa nebudou řešenou změnou dotčeny. Podle taxonomického klasifikačního systému půd ČR se v širším zájmové oblasti vyskytují hnědozemě modální. 
Jedná se o půdy na spraších, pod ornicí jsou zbytky plavohnědého jílem ochuzeného horizontu, následuje luvický horizont, níže spraš. 
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Kvalita ovzduší 

Zájmová lokalita leží podle klimatologické rajonizace Quitta (1971) v rajonu T2 - teplá oblast. Podle Atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971) je vybraná část 
Prahy řazena do klimatické oblasti T2, tzn. do klimatické oblasti mírně teplé, podoblasti mírně suché a okrsku mírně teplého, mírně suchého, převážně s 
mírnou zimou s průměrnou teplotou vzduchu 8,5oC. Průměrný roční úhrn srážek činí 500 – 550 mm. 

Pro vyhodnocení stávající úrovně znečištění se v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší vychází z aktuálních map úrovní znečištění 
konstruovaných v síti 1x1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky. 
Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím ČHMÚ. Aktuálně jsou k dispozici data za roky 2009-2013. 

V lokalitě hodnocené změny územního plánu je možné současnou kvalitu ovzduší vyhodnotit rovněž na základě projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší 
na území hl. m. Prahy (ATEM, 2013)“, který hodnotí znečištění ovzduší na území města v pravidelných dvouletých aktualizacích. Hodnocení je prováděno 
pomocí modelových výpočtů v trojúhelníkové síti výpočetních bodů s krokem 300 m. Oproti mapám znečištění ČHMÚ, kde je možné zjistit pouze průměrnou 
hodnotu imisní koncentrace v prostoru o rozsahu 1x1 km, je dle tohoto podkladu možné získat přesnější údaje pro danou lokalitu včetně rozložení imisní 
zátěže podél hlavních komunikací. Tento model však není zpracován pro škodlivinu benzo(a)pyren a suspendované částice frakce PM2,5, proto dále 
vycházíme z obou zdrojů. 

Přímo v prostoru navrhovaného záměru jsou v současné době splněny imisní limity pro průměrné roční koncentrace sledovaných látek (oxid dusičitý, 
suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzen) vyjma benzo(a)pyrenu, jehož imisní limit je však překračován na území celé Prahy, a 24hodinové 
koncentrace suspendovaných částic frakce PM10. Zvýšená imisní zátěž prašnými částicemi je vázána zejména na hlavní komunikace a křižovatku ulic 
Karlovarská a Drnovská.  

Na základě zjištěných hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně středně zatíženou. Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo s dobrými 
rozptylovými podmínkami. 
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Modelové pole pr ůměrných ro čních koncentrací 
PM10, Atlas životního prost ředí Hl. m. Prahy 

Modelové pole pr ůměrných ro čních  koncentrací NO 2, 
Atlas životního prost ředí Hl. m. Prahy 

Modelové pole koncentrací benzenu, Atlas 
životního prost ředí Hl. m. Prahy 

Imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících látek v území jsou znázorněny na následujících obrázcích (zdroj ČHMÚ Praha – klouzavé průměry koncentrací 
za roky 2009-2013). 
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Průměrná ro ční koncentrace NO 2 (µg.m -3) – ČHMÚ Praha 2009-2013 Průměrná ro ční koncentrace PM2,5 (µg.m -3) – ČHMÚ Praha 2009-2013 

  
 Průměrná ro ční koncentrace PM10 (µg.m -3) – ČHMÚ Praha 2009-2013  Maximální denní  koncentrace PM10 (µg.m -3) – ČHMÚ Praha 2009-2013 
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 Průměrná ro ční koncentrace benzenu  (µg.m -3) – ČHMÚ Praha 2009-2013  Průměrná ro ční koncentrace BaP (ng.m -3) – ČHMÚ Praha 2009-2013 

Hluková zát ěž 

Z hlediska akustických poměrů je dominantním zdrojem hluku v řešeném území ulice Karlovarská a Drnovská. Řešené území je hlukově zatíženo hlukem 
z dopravy po okolních komunikacích na úrovni akustického tlaku Ldvn cca 60 - 65 dB. Samotná realizace obytné zástavby s intenzitou využití území C 
nebude determinovat významné negativní vlivy na hlukovou situaci v území, avšak umístění obytné zástavby do takto hlukově zatíženého území a do 
ochranného hlukového pásma letiště je dle zpracovatele SEA nežádoucí. 

V okolí letiště Praha/Ruzyně je vyhlášeno ochranné hlukové pásmo. Rozmístění stacionárních měřících stanic a OHP letiště Praha/Ruzyně. Ve vztahu k 
platné legislativě je rozsah OHP vyhovující. Zásadní podmínkou je, že za hranicí OHP nesmí být překročen hlukový limit pro hluk z leteckého provozu pro 
denní dobu (LAeqD = 60dB) a noční dobu (LAeqN = 50dB). Hlukový limit je vztažen k charakteristickému letovému dni. Na území OHP realizuje Letiště Praha, 
a.s., rozsáhlý program protihlukových opatření. Prvořadým cílem územního plánování na území OHP je zajistit, aby se nezvyšoval počet lidí trvale zatížených 
nadměrným hlukem z leteckého provozu. Ochranné hlukové pásmo letiště je zapracováno do územních plánů obcí a ovlivňuje tím způsob dalšího využití 
území. 

Dle zprávy monitoringu hluku z letiště Praha – Ruzyně pro rok 2013 leží řešené území uvnitř izofony 65 dB Ldvn a uvnitř izofony 55 dB Ln. Dle akustické 
studie (Techson et Ekola, 2008), zpracované v rámci návrhu na vyhlášení nového OHP letiště Praha – Ruzyně v souvislosti s přípravou paralelní dráhy, se 
bude řešené území po zprovoznění paralelní dráhy nacházet v hlukovém pásmu LAeq D 55-60 dB ve dne a do 40 dB LAeq N v noční době vztaženo 
k cílovému roku 2020. Tato situace je však v současnosti nejasná, neboť příprava paralelní dráhy letiště Praha – Ruzyně zatím nedospěla ke stavebnímu 
povolení. Z těchto důvodů navrhujeme řešenou změnu dále nesledovat a v případě realizace a zprovoznění paralelní dráhy letiště ji eventuálně znovu prověřit 
v závislosti na přehodnocení OHP letiště Praha Ruzyně.  
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Strategická hluková mapa Prahy – hlukový ukazatel Ln , silni ční doprava  (zdroj: 

Geoportál INSPIRE)  
Strategická hluková mapa Prahy – hlukový ukazatel LdVn , silni ční doprava  (zdroj: 

Geoportál INSPIRE)   

  
Strategická hluková mapa Prahy – hlukový ukazatel Ln, všechny zdroje ( zdroj: 

Geoportál INSPIRE)  
Strategická hluková mapa Prahy – hlukový ukazatel LdVn, všechny zdroje  ( zdroj: 

Geoportál INSPIRE)   
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Stávající hluková stiuace volné ší ření hluku DEN (2011), všechny zdroje, 

hladina akustického tlaku A, 4 m nad terénem ( zdroj: Geoportál hl.m.Prahy ) 
Stávající hluková stiuace - volné ší ření hluku NOC (2011), všechny zdroje, hladina 

hladina akustického tlaku A, 4 m nad terénem ( zdroj: Geoportál hl.m.Prahy ) 

Fauna a flóra, ochrana p řírody a krajiny 

Hodnocené území leží podle individuálního biogeografického členění v Řipském (1.2). bioregionu v kontrastně-similární biochoře –2BM Erodované plošiny na 
drobách v suché oblasti 2. 
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Z hlediska fytogeografického členění ČR se zájmová plocha nachází v Českém termofytiku, a sice podokresu 7d – Bělohorská tabule. Potenciální přirozenou 
vegetaci v širším území představují lipové doubravy (Tilio-Betuletum). Jedná se o druhově ochuzenou asociaci svazu dubohabřin (Carpinion). 

Zájmové území patří do krajiny s narušenou ekologickou stabilitou. Ekosystém se vyznačuje neschopností regenerace nebo udržení stávajícího stavu bez 
dodatkové energie. Jedná se o ruderalizovanou plochu, pokrytou trávou a zbytky betonových konstrukcí postupně od okrajů zarůstající náletovými dřevinami 
především břízami, akáty a osikami v okrajových částech se nachází i ovocné stromy – jabloně.  

Podrobný faunistický průzkum sice nebyl proveden, ale z charakteristiky stanoviště (ruderalizovaná plocha převážně bez porostu) nejsou očekávány 
významné vlivy na biotickou složku krajiny.  

V řešeném území ani v nejbližším okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani 
jeho ochranné pásmo, přírodní park, VKP či prvky ÚSES. 

 
Ochrana p řírody a krajiny ( zdroj: Atlas ŽP, geoportál hl.m. Prahy ) 

 

Dotčené území a jeho širší okolí lze označit jako poměrně nestabilní a z ekologického hlediska nevyvážené. Prvky kostry ekologické stability a celková 
ekologická stabilita širšího území se opírá zejména o ekologicky stabilnější přírodní prvky. Na zájmové území nezasahuje žádný z prvků ÚSES. Nejbližšími 
ekologicky stabilnějšími segmenty krajiny jsou interakční prvky vázané na litorální zónu vodní nádrže Jizbice a navazující biocentrum L2 a biokoridor N4. 
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Zájmové území se nachází na západním okraji Prahy v blízkosti mezinárodního letiště Václava Havla. Posuzovaný záměr se nachází ve vysoce 
urbanizovaném prostoru, krajině ryze městské. Krajina, v níž bude záměr realizován, byla v minulosti přeměněna především intenzívní zemědělskou činností, 
výstavbou průmyslových areálů a v posledním období rovněž intenzivní bytovou výstavbou, jedná se o území s minimálním výskytem přírodních biotopů. V 
posledním desetiletí pak dochází postupně ke změně charakteru krajiny v širším okolí zástavbou prodejních center a areálu firem. Realizace záměru 
nepředstavuje zásah, který by významně měnil takto nově se utvářející krajinný ráz a estetické parametry území. 

Shrnutí limit ů využití území 

V současnosti se jedná o výrobní areál s funkcí nerušící výroby a skladování. Zároveň se zde nachází kmenová stoka D a její ochranné pásmo a záplavové 
území Q100 Litovicko – Šáreckého potoka.  

Zásadní limity území jsou:  

� ochranné hlukové pásmo letiště Praha – Ruzyně – překročené limity pro noční hluk dle monitoringu hluku z letiště Praha – Ruzyně v roce 2013 

Limity znečištění ovzduší jsou v lokalitě plněny vyjma benzo(a)pyrenu a rovněž je dosažena povolená četnost překročení imisního limitu pro 24hodinové 
koncentrace suspendovaných částic frakce PM10. V lokalitě se nenachází žádné chráněné prvky ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
ani ÚSES či VKP, zároveň nemá lokalita žádný historický, kulturní či archeologický význam, který by mohl být navrhovaným záměrem ohrožen, či by mohlo 
dojít k jeho negativnímu ovlivnění. Památné stromy se v nejbližším okolí nenacházejí. Posuzovaný záměr se nedotýká ani žádného území evropsky 
významné lokality soustavy NATURA 2000. Na ploše plánované stavby a v nejbližším okolí nejsou známy staré zátěže ani zde, podle dostupných informací, 
nedochází k překračování únosného zatížení území. 

Záměr neleží na území Pražské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu. Dotčené území není archeologickou lokalitou. 

Záměr respektuje územní systém ekologické stability krajiny a nezasahuje na žádné zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné prvky. 

Záměr se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových zdrojů či přírodních bohatství. 
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Vyhodnocení pilí řů udržitelného rozvoje 

Environmentální pilí ř 

Složka životního 
prost ředí, 
sledovaná 

témata  
udržitelného 

rozvoje 

1. obyvatelstvo, lidské zdraví 

2. fauna, 
flóra, 

biodiverzita
, ÚSES 

3. půda a 
horninové 
prost ředí 

4. voda 
5. 

ovzduší 
klima 

6. hluk 7. Sídla, urbanizace 

8. hmotné statky 

a kulturní d ědictví 
včetně 

architektonického 
a 

archeologického 
dědictví 

9. krajina, 
krajinný ráz 

Referen ční cíle 
životního 
prost ředí 

1.1 zlepšit 
kvalitu 
života 

obyvatel 
sídel a 

sociální 
determinan
ty lidského 

zdraví 

1.2 
podporovat 
environme

ntáln ě 
šetrné 
formy 

rekreace a 
zdravý 

životní styl 

 

1.3 pomocí 
prevence 

chránit životní 
prost ředí a 

obyvatelstvo 
před důsledky 
přírodních a 

antropogenních 
krizových 

situací 

2.1 chránit 
ohniska 

biodiverzity 
a omezovat 
fragmentac

i krajiny 

3.1 omezovat 
nové trvalé 

zábory ZPF a 
PUPFL a chránit 

půdu jako 
základní složku 

životního 
prost ředí s 
důrazem na 
zabezpečení 
jejích funkcí 

4.1 
posilovat 
retenční 
funkci 

krajiny a 
zlepšova

t ekol. 
funkce 

vodních 
útvar ů 

5.1 
snižovat 
znečiště

ní 
ovzduší 

s 
důrazem 
na NOx a 

PM10 

6.1 
snižovat 
expozici 

hluku 
prost ředky 
územního 
plánování 

7.1 
efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizac
i územního 

rozvoje 
sídel a 

ochran ě 
přírody a 
krajiny 

7.2 
snižovat 
zatížení 

dopravní 
sítě 

v sídlech 
zejména 

tranzitní a 
nákladní 
silni ční 

dopravou 

8.1 chránit 
kulturní a 

architektonické 
dědictví 

9.1 chránit 
krajinný ráz 

Z 2781/00 -1/B/dp 0 0 0 0 -1/B/dp -1/B/dp -1/B/dp -1/B/dp 0 0 0 

Komentá ř: 

Stávající využití VN - nerušící výroby a služeb, v rámci svojí charakteristiky území sloužící pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladu a skladovacích ploch, která nesmí svými 
vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru, odpovídá dle názoru zpracovatel území charakteru lokality uvnitř ochranného 
hlukového pásma letiště a zároveň neruší okolní plochy bydlení, nelze tedy hovořit o nevhodně využitém území. V rámci ochranného pásma letiště není žádoucí umisťovat nové chráněné objekty. 
Z těchto důvodů nepovažujeme transformaci tohoto území směrem k ploše čistého bydlení za žádoucí.  

Změna znamená zahuštění rezidenční zástavby v severní části městské části Ruzyně na místě bývalého výrobního areálu. Území je v současnosti definované jako nerušící výroba a skladováni. 
Navrhováno je využití jako plocha OB umožňující čistě obytnou zástavbu rodinného charakteru. Umístění této funkce v území vzhledem k lokalizaci území uvnitř ochranného hlukového pásma B 
letiště Praha Ruzyně a přímo v ose dráhy RWY 30-12 a za v současnosti dosud nevyřešené situace výstavby paralelní dráhy není dle názoru zpracovatele SEA žádoucí. 

Dojde k omezení z hlediska okrajového střetu se záplavovým územím a nutnosti respektování ochranného pásma kmenové stoky D. Ostatní limity využití území z environmentálního hlediska se zde 
nenachází. Plocha je v současnosti zatravněna, postupně zarůstá náletovými dřevinami – břízy, osiky, akáty, zbytky betonových konstrukcí. Z estetického hlediska se jedná o značně neutěšené 
prostředí. 

Identifikován mírně negativní vliv na kvalitu bydlení a efektivitu územního plánování v důsledku umístění nevhodné funkce do ochranného hlukového pásma letiště. Mírně negativní vliv na retenční 
schopnost krajiny bude mít výstavba nových zpevněných povrchů. Ostatní vlivy navrhovaného řešení jsou nepodstatné  

Z důvodů identifikovaných negativních vlivů spojených s nerespektováním limitů využití území v podobě OHP nedoporučujeme změnu k dalšímu sledování. Dochází ke střetu s koridorem vedení a 
ochranným pásmem kmenové stoky D. Nebyl identifikován žádný pozitivní vliv navrhované změny na životní prostředí s výjimkou mírně pozitivního vlivu na zlepšení estetických kvalit území , mírně 
negativní vlivy byly zjištěny v kontextu snížení retenční schopnosti území, umisťování zástavby s funkcí bydlení do hlukově zatíženého území.  

Akceptovatelnost:  

Doporučujeme nesledovat. Znovu prověřit po realizaci paralelní dráhy letiště a redukci OHP.  

Opatření pro p ředcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negati vních vliv ů na životní prost ředí:  
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Ponechat stávající využití území.  

 
Ekonomický a Sociální pilí ř udržitelného rozvoje 

Referen ční cíle 
udržitelného 

rozvoje 

Sociální pilí ř Hospodá řský pilí ř 

1.1 Zvýšením 
nabídky kvalitního 

bydlení zastavit 
odliv ekonomicky 
aktivních obyvatel 
a podpořit omezení 

suburbanizace 

1.2 Zajistit 
dostupnost 

sportovního vyžití 
v kvalitním 
prostředí 

1.3 Chránit a 
rozvíjet možnosti 

rekreace v 
přírodním prostředí 

1.4 Zlepšovat 
dostupnost a 

spektrum veřejné 
občanské 

vybavenosti 

1.5. Pomocí 
technických 

a územně 
plánovacích 

opatření zlepšit 
kvalitu bydlení a 

bezpečnost 
obyvatel 

2.1 Racionálně 
využívat možnosti 
rozvoje stávajícího 

urbanizovaného 
území při 

respektování jeho 
hodnot 

2.2 Zabezpečit 
území pomocí 

rozvoje a 
optimalizace 
technické a 

dopravní 
infrastruktury 

2.3 Zajistit 
prostorové 

možnosti pro 
rozvoj podnikání a 
zaměstnanosti při 

respektování 
environmentálního 

pilíře 

2.4 Pomocí 
vhodných územně 

plánovacích 
opatření podpořit 
rozvoj cestovního 

ruchu 

2.5 Efektivním 
územním 

plánováním přispět 
k optimalizaci sítě 

komerčních 
zařízení s 

respektování 
životního prostředí 

Z 2831/00 -1/B/dp 0 0 0 0 -1/B/dp 0 -1/B/dp 0 0 

Komentá ř: 

Identifkovány mírně negativní vlivy na sociální pilíř udržitelného rozvoje v důsledku zásahu do ploch nerušící výroby, a s tím související negativní vliv díky neracionálnímu využití možností rozvoje 
stávajícího urbanizovaného území a jeho limitů (vedení sítí technické infrastruktury, OHP letiště). 

Nebyly identifikovány žádné významné přínosy navrhované změny vůči sledovaným jevům udržitelného rozvoje. Dochází k významným střetům s limity využití území (OHP). 

Akceptovatelnost: 

Doporučujeme nesledovat z důvodů nevhodné lokalizace funkcí v rámci území. 

Opatření pro p ředcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negati vních vliv ů na udržitelný rozvoj území:  

Nadále nesledovat 

 


