
Vinice a dálnice – dvě kritické oblasti Metropolitního plánu pro Dolní Počernice 

1. Dvě oblasti s dopadem na životní prostřední v obci     

V červnu 2022 se naše zastupitelstvo sešlo dvakrát k problematice Metropolitního plánu. První jednání 6. 
června navrhla rada, druhé 27. června jsme iniciovali v kruhu přátel Dolní 2018 s ohledem na vývoj kolem 
dálnice D0.   

Metropolitní plán, jako nový územní plán hl. m. Prahy, je dokument, který na mnoho let zásadním způsobem 
ovlivní život všech Pražanů. Z hlediska Dolních Počernic obsahuje řadu problematických míst. V rámci jednání 
zastupitelstva jsme se zaměřili na dvě oblasti s největším dopadem na životní prostředí v obci. Jedno v severní 
části na katastru Dolních Počernic (na Vinici) a jedno v jižní části na katastru Dubče a Běchovic (u dálnice).   

Na Vinici se jednalo o udržení zelených ploch mezi dálnicí a areálem bývalých výzkumných ústavů a u dálnice, 
resp. severně od Štěrboholské spojky, o udržení nezastavitelného území Dolní Počernice jih podle platného 
územního plánu na katastru Dubeč (včetně pásu izolační zeleně) podle platného územního plánu.  

V obou případech se k našim návrhům připojili i kolegové z jiných stran politického spektra. Oba návrhy byly 
odsouhlaseny.     
 

2. Ochrana Dolních Počernic v přechodové oblasti dálnice D0 mezi úseky SOKP 510 a 511 

V polovině června byla zamítnuta odvolání v územním řízení dálnice D0 SOKP stavba 511 a přiblížilo se tak 
nebezpečí, že Dolní Počernice budou vystaveny rasantnímu zvýšení intenzity dopravy se všemi s tím spojenými 
riziky pro životní prostředí. V souvislosti s Metropolitním plánem bylo proto nutné přijmout odpovídající 
opatření.  
 
Na východní (Běchovické) straně dálnice D0 v přechodové oblasti úseku SOKP 511 a 510 je vůči stávající obytné 
zástavbě Běchovic stabilizován široký nezastavitelný pás zeleně, v kterém je projektován mohutný protihlukový 
val. Na západní (Dolnopočernické) straně přechodové oblasti obou úseků dálnice D0 nejsou vytvořeny 
podmínky pro ochranu obytné zástavby Dolních Počernic žádné. Přitom rozsáhlá obytná zástavba Pražské 
developerské společnosti na pozemku hl. m. Prahy bude realizována v obdobné blízkosti od dálnice jako obytná 
zástavba Běchovic. Na Dolnopočernické straně je v Metropolitním plánu navržena zastavitelná plocha 
s produkčním využitím, což je s vytvořením protihlukového valu neslučitelné.  
Na nutnost řešit ochranu přechodové oblasti úseku SOKP 510 a 511 jsme v průběhu letitých jednání o silničním 
okruhu opakovaně upozorňovali, a dosud k žádnému pokroku nedošlo. Nyní byla poslední příležitost zasáhnout 
do Metropolitního plánu a zabezpečit stejné podmínky ochrany pro Dolní Počernice, jaké mají Běchovice. 
Podmínkou řešení je zmenšení zastavitelné rozvojové plochy s produkčním využitím na katastru Běchovic. 
 
S tímto odůvodněním jsme požádali o mimořádné svolání zastupitelstva, které se s operativní občanskou 
podporou sešlo 27. června. Pro jednání jsme připravili návrh usnesení, který kromě problematiky 
protihlukového valu obsahoval i doplnění výškové regulace a odůvodnění závěrů.  
Zastupitelstvo návrh v celém rozsahu jednomyslně přijalo. Udělalo nám velkou radost, že rozsáhlá analytická 
práce byla takto zhodnocena a děkujeme za závěrečnou součinnost. 
 
Pro úplnost přikládáme úplné znění odsouhlaseného usnesení Z24.1, které jsme pro jednání 27. června 
připravili:    

ZMČ Praha – Dolní Počernice 
 

- doplňuje svoji námitku k vypořádání připomínky 2909638 takto:  
 
MČ Praha-Dolní Počernice požaduje v území vymezeném Štěrboholskou spojkou, SOKP 510 a 511, ul. 

Českobrodská a Národních hrdinů zachovat řešení dle platného územního plánu z roku 1999 s výjimkou 
oblasti s funkčním využitím VN-D v k.ú. Běchovice na západní straně dálnice D0 resp. na západní straně 
předmostí při ulici Českobrodská.  



MČ Praha-Dolní Počernice požaduje, aby v katastrálním území Běchovice byla zmenšena zastavitelná 
rozvojová plocha s produkčním využitím  413/628/2155  (08) tak,  aby podél západní strany 
dálnice  D0,  resp. podél západního napojovacího pruhu a sjezdu byla vyhrazena stejně široká 
nezastavitelná plocha pro izolační zeleň jako na východní straně dálnice D0.  Účelem této nezastavitelné 
plochy je umožnit vybudování protihlukového valu doplněného porostem na ochranu obytné zástavby 
v Praze-Dolních Počernicích obdobně, jako na východní straně Metropolitní plán chrání obytnou zástavbu 
MČ Praha-Běchovice.   

 
Kromě funkčního a prostorového uspořádání dle dosud platného ÚPN hl. m. Prahy žádáme též o jeho plné 

přenesení do Metropolitního plánu a jeho metodiky.  
 
V zastavitelné oblasti v k.ú. Dolní Počernice   /191/Dolní Počernice jih, Z(04) O ® – (415/225/4009), (05) 30-

20/   z prostorového hlediska připouštíme výšku zástavby max. 4 NP pouze v místech budoucích lokálních 
center a jejich okolí;  v místech kontaktu zástavby s přírodními prvky (zeleň, vodoteče, vyvýšeniny apod.), 
stávající rodinnou zástavbou či na samém obvodu zástavby sídla pouze výškou 2 NP nebo výjimečně 3 
NP.  

Požadujeme respektovat a rozšiřovat stávající i drobné přírodní prvky (vodoteče a související nivní zeleň, 
drobné terénní vyvýšeniny, polní remízky apod.) 

Respektování stávajících přírodních prvků požadujeme i v oblasti k.ú. Dubeč, kterou požadujeme řešit 
v souladu s platným územním plánem jako nezastavitelnou /191/Dolní Počernice jih, Z(04) O ® – 
(415/191/4107), (04)25/10/555-35/ 

 
Odůvodnění:  
 
K původnímu usnesení ze dne 6.6.2022:  
 
Původní ÚPN hl. m. Prahy je stále aktuální a městské části vyhovuje; plně respektuje funkční a prostorový 

charakter klasického zahradního města, jehož jižní část oceňuje a navazuje na podnětné řešení 
realizovaného regulačního plánu z roku 1930, plně zachovává a rozšiřuje stávající přírodní plochy a 
specifika, důsledně formuje zástavbu a související krajinu z hlediska kvalitního životního prostředí a 
daleko detailněji se zabývá tvorbou veřejného prostoru než Metropolitní plán.  

 
Záměr Metropolitního plánu na vytvoření nového rozvojového území v k.ú. Dubeč (odděleného od správního 

území MČ Praha-Dubeč Štěrboholskou spojkou) představuje zátěž pro MČ Praha-Dolní Počernice.   
 
Požadavkem na nezastavitelná území v k.ú. Dubeč si MČ Praha Dolní Počernice vymiňuje vytvoření, resp. 

v plném rozsahu zachování izolační zelně vůči nadřazené komunikační síti, která negativním způsobem 
ovlivňuje stávající obytnou zástavbu a bude ovlivňovat i rozsáhlou novou obytnou zástavbu hl. m. Prahy 
v k.ú. Dolní Počernice.    

 
Návrh Metropolitního plánu je v rozporu se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. Návrh je 

obdobou současně projednávané změny ÚPN hl. m. Prahy Z 2883, na který bylo vydáno nesouhlasné 
stanovisko MŽP ČR právě pro rozpor s tímto zákonem a pro absenci validního prokázání vlivů na životní 
prostředí (MŽP/2021/710/2887).   

 
K doplnění usnesení ze dne 27.6.2022:  
 
Na západní straně dálnice D0 Metropolitní plán nevymezuje žádný prostor pro účinnou překážku proti šíření 

hluku od dálnice na obytnou zástavbu Dolních Počernic ačkoli na opačné východní straně dálnice je 
připravován protihlukový val výšky 45m a šířky 200-300m s odrazivou plochu směrem k Dolním Počernicím. 
Přechodová oblast SOKP 510 a 511 je přitom z hlediska šíření hluku na stávající obytnou zástavbu a 
připravovanou rozsáhlou obytnou zástavu hl. m. Prahy kritická, nevyřešená a ani neřešená, přestože od 
uvedení do provozu bývalého okruhu H1 na přelomu milénia nejsou plněny hygienické limity – a to ani za 
současné dopravní intenzity, která bude v plném provozu dálnice D0 rasantně navýšena.       

 



Oblast nebude mít přímé dopravní napojení na dálnici D0, ale bude dopravně obsluhována přes k.ú. Dolní 
Počernice. Záměr Metropolitního plánu na vytvoření nového rozvojového území v k.ú. Běchovice 
(odděleného od správního území MČ Praha-Běchovice dálnicí D0) představuje zátěž pro MČ Praha-Dolní 
Počernice.   

 
- pověřuje starostu MČ k odeslání tohoto doplnění předchozího vyjádření ZMČ Praha – Dolní Počernice 

k návrhu Metropolitního plánu pořizovateli do 30. června 2022 
 
     

3. Ustavení zástupce veřejnosti k podání námitek   

Pro samosprávy malých městských částí jsou někdy požadavky vůči magistrátu, které snižují obchodovatelnost 
pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, obtížně prosaditelné.  Týká se to obou sledovaných oblastí a Dolní 
Počernice nejsou v tomto směru výjimkou. Na „velké radnici“ jsme závislí v mnoha ohledech, například 
finančně, což možnosti dalšího vývoje jednání po linii oficiálních struktur značně vymezuje.  

Existují však možnosti, jak samosprávu městské části nezávisle podpořit. Projednání Metropolitního plánu je 
upraveno zákonem. Může se ho zúčastnit nejen městská část, ale také široké spektrum fyzických a právnických 
osob. To nás vedlo k rozhodnutí v maximální míře současné konzistentní stanovisko zastupitelstva městské části 
posílit. Motivovali jsem řadu spoluobčanů k podání individuálních připomínek a do veřejného projednání jsme 
zabezpečili v uvedených dvou oblastech vstup tzv. zástupce veřejnosti. Tuto roli jsme nabídli občanům Dolních 
Počernic skrze Sdružení pro Místní Správu (SMS), kteří se do připomínkového řízení sami zapojí.  

Nabídka SMS byla ve velké míře využita, zákonem stanovená kvóta zmocnitelů v obou případech naplněna, a 
tak SMS v zastoupení veřejnosti podalo dne 30. června 2022 Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
námitky pro oblast Vinice i dálnice.  

Všem, kteří se akce zúčastnili, je text věcně shodných připomínek znám. Pro ty, kteří se zúčastnit nemohli, text 
přikládáme:   

a) Požadavek resp. námitka SMS pro oblast „Vinice“   
 
Dolní Počernice - nesouhlas s rozvojovou plochou s produkčním využitím 413/6232326 (08) v rámci území 
623/Areály Běchovice Z (08) P /S/  
 
Připomínkované prvky:  
                                    623/Areály Běchovice Z (08) P /S/  

413/6232326 (08)   
Text vyjádření:   
 
Požaduji, aby v oblasti severně od stávající obytné zástavby MČ Praha-Dolní Počernice byla zastavitelná rozvojová 
plocha s komerčním využitím 413/623/2326 (08) zrušena a aby byla řešena jako plocha nezastavitelná umožňující 
zalesnění.  
 

b) Požadavek resp. námitka SMS pro oblast „dálnice“  
 
Nesouhlas s řešením oblasti severozápadně od napojení Štěrboholské spojky na dálnici D0 vymezené 
komunikacemi Štěrboholská spojka, dálnice D0, ul. Českobrodská a ul. Národních hrdinů. 
 
Připomínkované prvky:  

191/Dolní Počernice jih Z (04) 0 /R/  
628 /Areály Dolní Počernice Z (08) P /R/ 

 
 
 
 
 



Text vyjádření:   
 
Požaduji, aby:   
v oblasti severozápadně od napojení Štěrboholské spojky na dálnici D0, která je vymezena komunikacemi 
Štěrboholská spojka, dálnice D0, ul. Českobrodská, ul. Národních hrdinů:  
 
1. v katastrálním území Dubeč  
1.1 zůstal zachován rozsah nezastavitelných ploch dle platného Územního plánu hl. m. Prahy z roku 1999 (dále 

jen ÚP)  
1.2 zůstalo zachováno funkční využití ploch dle ÚP, resp. aby zůstaly zachovány plochy vyhrazené pro zeleň 

v rozsahu dle ÚP, umožňující vybudování protihlukového valu doplněného porostem  
(poznámka: odmítám řešení rozvojové plochy ozn. 415/191/4107 (04) 25/10/5 55-35) 

    
2. v katastrálním území Běchovice  

byla zmenšena zastavitelná rozvojová plocha s produkčním využitím.   413/628/2155 (08) tak, aby podél 
západní strany dálnice D0 resp. podél západního napojovacího pruhu a sjezdu byla vyhrazena stejně široká 
nezastavitelná plocha pro izolační zeleň umožňující vybudování protihlukového valu doplněného porostem 
na ochranu obytné zástavby v Dolních Počernicích, obdobně, jako na východní straně Metropolitní plán 
chrání obytnou zástavbu MČ Praha-Běchovice.  

 
 

4. Zabezpečení dalšího postupu městské části 

V závěru našeho zastupitelského mandátu uvažujeme v uvedených dvou strategických oblastech územního 
rozvoje o zabezpečení takového postupu městské části, který by nebyl poplatný výsledku zářijových 
komunálních voleb. Určité možnosti poskytuje právo petiční. Smysl a šanci na úspěch by takováto případná 
aktivita měla ale pouze za předpokladu, že by získala širší podporu napříč politickým spektrem a nikoli pouze 
podporu našich příznivců. Důležité by bylo také zapojení těch, kteří se běžně politického života v obci neúčastní. 
Prosíme proto, zda byste se nad možností lokální spolupráce zamysleli a případně nás informovali na adrese 
sms.praha@seznam.cz.  Uvedené řešení v oblasti Vinice a u dálnice je v zájmu nás všech.  
 

Za tým Dolní 2018  Pavel Vermach,  
zastupitel, předseda Sdružení pro Místní Správu  

 

Příloha: Protihlukový val Běchovice - situace; zdroj Odbor investiční MHMP   

 

Přílohy: 

a) Porovnání řešení u dálnice dle platného Územního plánu a dle návrhu Metropolitního plánu (obrázek 1 
a 2); zdroj www.praha.eu  

b) Protihlukový val Běchovice – situace; zdroj Odbor investiční MHMP 

http://www.praha.eu/


Území severozápadně od napojení Štěrboholské spojky na dálnici D0 SOKP 510 a 511 

Porovnání řešení 
dle platného Územního plánu hl. m. Prahy a projednávaného návrhu Metropolitního plánu 
 

Obrázek 1   Výřez z platného Územního plánu hl. m. Prahy 

 

 

Obrázek 2   Výřez z návrhu nového územního plánu tzv. Metropolitního plánu 
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