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Místo stavby 
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Zadavatel 
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Cíl studie 
Zpracování koncepční studie dopravní obsluhy rozvojových a transformačních oblastí v k.ú. Slivenec. 
 
Tato studie definuje požadavky MČ Praha - Slivenec na řešení těchto oblastí a poskytne vodítko pro 
stavebníky a investory v území. 
MČ jde zejména o zajištění logických návazností dopravní obsluhy (auta, pěší a kola) a zajištění 
prostupnosti území. 
 
Tato studie bude sloužit pro koordinaci záměrů v území. 
Studie bude zobrazovat principy řešení, které musí být dodrženy. Studie nemusí předjímat konkrétní 
řešení – ta budou řešena individuálně vlastníky jednotlivých pozemků za předpokladu dodržení principů 
této studie. 
 
Horizont studie je platný Územní plán. 
Zpracovatel bude přihlížet k návrhu Metropolitního plánu. 
 
 
Datum 
25/05/2020 
 
 
VSTUPNÍ PODKLADY 
 
Vymezení lokalit 
- dle MČ Slivenec 
 
Územní plán sídelního útvar hl. m. Prahy 
ÚPn v platném znění po změně Z2832/00 
 
Mapové podklady IMIP 
Volně dostupné podklady z webu IPR 
 
Majetkoprávní poměry 
Volně dostupné podklady z webu www.cuzk.cz 
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SLIVENEC 
 

 
 

 
 
 

VYMEZENÍ ŘEŠENÝCH LOKALIT 
 

 
 
 
Jedná se o jednu transformační lokalitu v přímé návaznosti na centrum obce a dvě rozvojové lokality u 
komunikace K Barrandovu  
 
U lokality 1 blízko centra obce jde především o definici prostupnosti území a propojení již existujících 
komunikací, u lokalit 2 a 3 bude hlavní úkol jejich dopravní napojení na nadřazené komunikace tak, aby 
doprava pro nebytové funkce nezatěžovala stávající ulice, ve kterých jsou rodinné domy.  
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1) TRANSFORMAČNÍ LOKALITA CENTRUM 
 
Lokalita vymezená ulicemi Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Cikánce, Za Farou. 
Většiny lokality je stabilizovaná. 
V severní části lokality se nachází transformační území – haly, skladovací areály, statek Křížovníků. 
 

 
 
 
PROBLÉMY V ÚZEMÍ 
- fragmentované vlastnické poměry – soukromí vlastníci, právnické osoby, veřejné pozemky 
- neprostupnost území 
- chybějící pěší vazby na centrum 
 
 
ÚZEMNÍ PLÁN 
 
ÚPn – výkres č. 4 - Plán využití ploch 

 
 
 
CÍLOVÝ CHARAKTER ÚZEMÍ 
Vzhledem k poloze v obci, charakteru okolí a platnému územnímu plánu, očekáváme, že v budoucnu se 
lokalita promění na rezidenční s doplněním o veřejnou vybavenost. 
Předpokládáme, že převažovat bude mix bytových domů drobného měřítka a rodinných domů. 
MČ nemá informace o představě majitelů pozemků o využití jejich pozemků. 
 
Veřejná vybavenost 
MČ uvažuje o využití plochy VV – zdravotnictví, základní umělecká škola, služby. 
 
 
KONCEPCE DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ 
Cílem je propojení již existujících komunikací a zajištění prostupnosti území. 
 
1) Propojení ulic Na Rovném / U Svahu 
- jako pokračování obytné ulice Na Rovném 
- vzhledem k probíhajícímu procesu povolení stavby rodinného domu, je reálné pouze pěší propojení 
 
2) Propojení ulic Za Farou / U Svahu 
- jako pokračování ulice U svahu směrem na sever 
- na ulici Za Farou se napojí v pokračování ulice Azuritová směrem na východ 
- minimální šířka uličního prostoru 8m mezi RD, 12m mezi bytovými domy 
 
3) Propojení ulic U Svahu a Na Rovném a centra obce u kostela 
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- pěší propojení 
- libovolnou logickou trasou 
- minimální šířka pěšího propojení 3m 
 
4) Propojení lokality se statkem řádu Křížovníků a s ulicí Ke Smíchovu 
- pěší propojení 
- libovolnou logickou trasou 
- minimální šířka pěšího propojení 3m 
 
5) Propojení ulice Za Fořtem / Na Rovném / Od Rozcestí 
Auta 
- jako pokračování obytné ulice Na Rovném – napojení na ulici Od Rozcestí 
- minimální šířka uličního prostoru 8m 
Pěší, kola 
- propojení ulic Na Rovném – Od Rozcestí 
- libovolnou logickou trasou 
- minimální šířka pěšího propojení 3m 
 
 
2) ROZVOJOVÁ LOKALITA SEVER 
Lokalita vymezená ulicemi K Barrandovu, K Holyni, U Sportoviště, severní hranice fotbalového hřiště, 
pozemek školy, pozemek školky, pozemek domova důchodců. 

 
 
PROBLÉMY V ÚZEMÍ 
- nevyřešené dopravní napojení dosud nezastavěných pozemků u komunikace K Barrandovu 
- vlastnické poměry – soukromí vlastníci, právnické osoby, veřejné pozemky 
- nejasné budoucí využití plochy VN 
 
 

ÚZEMNÍ PLÁN 
ÚPn – výkres č. 4 - Plán využití ploch 

 
 
Změna ÚPn č. 3249 
V území v současné době probíhá změna ÚPn – ze severní části plochy SP vznikne plocha OB. Jižní část 
plochy zůstane SP. MČ počítá s rozvojem sportoviště. 

 

OB 

SP 
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CÍLOVÝ CHARAKTER ÚZEMÍ 
Dle platného územního plánu se jedná o území se škálou využití – sport, nerušící výroba, smíšené funkce. 
V plochách SV, OB – zástavba bytovými domy drobného měřítka a rodinnými domy. 
Plocha VN, je definovaná územním plánem – MČ nemá potřebu tuto funkci rozvíjet. Pokud tato funkce 
bude zastoupena, pak MČ podporuje drobné provozovny, které nevyžadují zásobování velkými nákladními 
auty. 
MČ nemá informace o představě majitelů pozemků o využití jejich pozemků. 
 
 
KONCEPCE DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ 
Cílem je vyřešit dopravní napojení na nadřazené komunikace tak, aby doprava pro nerušící výrobu 
nezatěžovala stávající ulice, ve kterých jsou rodinné domy. 
 
1) Dopravní napojení z ulice K Barrandovu 
- pro plochy VN 
 
2) Dopravní napojení z ulice Ke Smíchovu  
- plocha SV-B západ 
 
3) Dopravní napojení z ulice U Sportoviště 
- plocha SV-B východ a SP 
 
4) Propojení lokality s centrem 
- pěší propojení ve směru sever – jih – v současné době vzniká chodník k budoucí tramvaji 
- v návrhu respektovat – eventuelně upravit trasu v severní části území- libovolnou logickou trasou 
 

 
 
 
 
 

 
 
3) ROZVOJOVÁ LOKALITA ZÁPAD 
Lokalita vymezená komunikacemi Pražský okruh, K Barrandovu a ulicemi K Váze a K Cikánce. 
 

 
 
 
PROBLÉMY V ÚZEMÍ 
- nevyřešené dopravní napojení dosud nezastavěných pozemků u komunikace K Barrandovu 
- vlastnické poměry – soukromí vlastníci, právnické osoby, veřejné pozemky 
- nadřazené sítě technické infrastruktury – VTL plynovod, elektro VN, vodovod 
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ÚZEMNÍ PLÁN 
 
ÚPn – výkres č. 4 - Plán využití ploch 

 
 
 
CÍLOVÝ CHARAKTER ÚZEMÍ 
Dle platného územního plánu se jedná o území s využitím čistě obytným, všeobecně smíšeným a areálů - 
areálů a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace a koncentrované aktivity neuvedené 
v jiných plochách pro zvláštní komplexy občanského vybavení 
Cílový charakter v obytných a smíšených plochách je bydlení – bytové domy drobného měřítka a rodinné 
domy. 
Využití plochy ZVO je nejasné. 
MČ nemá informace o představě majitelů pozemků o využití jejich pozemků. 
 
 
KONCEPCE DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ 
Cílem je vyřešit dopravní napojení ploch SV-B, ZVO-E a OB-B v blízkosti ulice K Váze a ulice k Barrandovu. 
Pro zbytek území je v procesu změna ÚPn č. 3298, která mění pyžamo na plochu ZMK. Nároky na 
dopravu, vyjma obsluhy ZMK, nejsou. 

 
1) Dopravní napojení z ulice K Barrandovu 
- pro plochu ZVO 
 
2) Dopravní napojení z ulice K Cikánce 
- plocha SV-B a OB-B 
- eventuelně propojení s ulicí K Váze 
 
PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNA ÚPn č. 3298 
 

 
Celé území, které řeší změna Z3298 bude nezastavitelné - ZMK. To je v souladu s definicí území v MPP. 
 
 
METROPOLITNÍ PLÁN – NÁVRH 
CÍLOVÝ CHARAKTER LOKALITY dle MPP 
Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné stavební, stabilizované, obytné lokality Slivenec se 
strukturou vesnickou. 
 
Lokalita Slivenec je vymezena jako lokalita s původní vesnickou strukturou. Cílem navržených regulativů 
je zachování prostorového uspořádání a posílení historického jádra u křížení ulice K Lochkovu a Ke 
Smíchovu, obklopeného rodinnými domy doplněním komerční vybavenosti a doplnění rekreační 
vybavenosti. Stávající zástavbu obklopují plochy transformační a rozvojové s obytným využitím, které 
prostorovým uspořádáním i využitím navazují na stabilizovanou část lokality. Rozvojové plochy produkční 
vymezené v severní části lokality podél silnice K Barrandovu dotvářejí severní hranu Slivence, oddělují 
rezidenční část od dopravní stavby, přičemž prostorovým uspořádáním respektují navržené regulativy 
strukturálního typu vesnice. 
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