528 / U Kříže

Připomínky MČ Praha 5

Z (07) modernistická / O [S]

Přehledový list připomínek v lokalitě 528 / U Kříže

✔
✔

KATEGORIE PŘIPOMÍNKY

SPECIFIKACE

Změna zařazení lokality

Typ struktury
Výšková regulace

Změna regulativů lokality
Změna grafické části hlavního výkresu
Ochrana zeleně

✔

Vyznačení stávající občanské vybavenosti (ZŠ, MŠ
Tyršova)
Dopravní struktura (plánované spojení
Butovického a Jinonického tunelu)

Ochrana veřejného vybavení
a infrastruktury
Jiné
Probíhající změna/úprava ÚPn
Podnět občanů
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528/1
Zvážit změnu typu struktury z (07) modernistická na (04) heterogenní, nebo při ponechání (07)
modernistické, vypustit poznámky o typické výškové dvojúrovňovosti lokality.
Odůvodnění: Typ struktury (7) modernistická neodpovídá zcela charakteru zástavby - sice jde o „volnou
zástavbu objekty v parku“, ale prakticky o jedné výškové hladině: skupina starších panelových objektů
se 4 podlažími v jižní části a výstavba 90. let 20. století U Kříže s 7 - 8 podlažími.
528/2
dtto 220/ Staré Butovice
Na hranici s lokalitou č. 220/Staré Butovice schází vyznačit na plánované RR připravené spojení
Butovického a Jinonického tunelu do jednoho Jinonického. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění: Projednávané ÚR RR sice počítá se dvěma tunely a mezilehlým úsekem připraveným
k pozdějšímu zakrytí, ale zpracovaná studie Pudis - Satra prokazuje reálnost spojení v dalším stupni.
S ohledem na časový horizont realizace RR je vhodné zakreslit do MPP spojený Jinonický tunel.
528/3
Chybí vyznačení občanské vybavenosti - ZŠ a MŠ Tyršova a objektů Univerzity Karlovy. Tato
připomínka je zásadní.
Odůvodnění: Označení stávající OV z koordinačního výkresu 03 je nutné propsat také do základního
výkresu 02 a tedy i do KLZ.
528/4
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.

3

