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Přehledový list připomínek v lokalitě 219 / Jinonice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KATEGORIE PŘIPOMÍNKY SPECIFIKACE 

 Změna zařazení lokality  

 Změna regulativů lokality  

✔ Změna grafické části hlavního výkresu 
Změna hranice 
Výšková regulace 

 Ochrana zeleně  

✔ 
Ochrana veřejného vybavení  
a infrastruktury 

Vyznačení stávající občanské vybavenosti 
(sportovní areál TJ Motorlet) 
Dopravní infrastruktura (komumikace Na Pomezí) 

✔ Jiné Prostupnost území 

 Probíhající změna/úprava ÚPn  

 Podnět občanů  
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Změna části západní hranice lokality: připojit areál bytových domů a pro bydlení transformovaného 
Jinonického zámečku z lokality č. 219/Jinonice do lokality č. 130/Na Vidouli. Tato připomínka je 
zásadní. 
Odůvodnění: Blok bytových objektů a na bydlení rekonstruovaný areál Zámečku má odlišný charakter 
od lokality vesnické struktury (05) Jinonic a mnohem víc odpovídá typu heterogenní struktury Na 
Vidouli. 

219/2  

dtto 905/4 

Chybí vyznačení prostupnosti do rekreačního území Vidoule. Tato připomínka je zásadní.   
Odůvodnění: Lokalita přímo sousedí s nezastavitelnou přírodní lokalitou č. 905/Vidoule a v rámci 

stabilizovaného území je žádoucí dořešit propojení z lokality do tohoto prostoru. 

219/3 

Chybí vyznačení sportovního areálu TJ Motorlet - plocha a značka. Tato připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: Označení stávajícího sportovního areálu je nutné propsat z Z03 do Z02 a tedy také do KLZ.  

219/4 

Vypustit z výkresu 02 rastr Výškové regulace, ponechat jako informativní ukazatel ve Schéma 03. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Výšková regulace pomocí čtverců 100 x 100 m je v území stabilizované lokality s jasnými 

objemy budov nadbytečná a nepřesná - zavádějící. Výšky hrubého rastru neodpovídají skutečné 

hladině. Pravidla pro dostavbu proluk či přestavbu stávajících objektů dostatečně jasně definují výšky 

existujících objektů a index využití lokality. 

219/5 

dtto 905/3 a 129/4  

Vyznačit prostupnost z lokality č. 129/Pod Vidoulí k metru Jinonická - ulice Na Pomezí. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Je žádoucí dořešit propojení z lokality č. 129/Pod Vidoulí k metru Jinonická - dotýká se i 

lokality č. 219/Jinonice.  

 

 

 




