
 

V Praze, dne 4. 7. 2018 

Adresát: 
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
Jungmannova 29 
110 00 Praha 1 
 
Věc: Připomínky k novému Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy na sídlišti Kamýk v Praze 12,  
 
Vážená paní, vážený pane, 
k nově vytvořenému Metropolitnímu plánu (dále jen MP) máme tyto připomínky, které se týkají 
přímo sídliště Kamýk v Praze 12, konkrétně ulice Cílkova a jejího okolí. 

1) Nesouhlasíme se změnou výškové hladiny z 13. na 21. podlaží.  Požadujeme, aby byla u 
všech budov v ul. Cílkova a ul. Pšenčíkova s výškou 13 podlaží tato výška ponechána i 
v Metropolitním plánu. Dále požadujeme, aby zůstala zachována výšková hladina 2 podlaží u 
všech budov v ul. Cílkova, Pšenčíkova a jejich okolí, které mají 2 podlaží. Požadujeme aby, u 
objektu bývalé zemědělské usedlosti Nové dvory byla z důvodů jejího zachování výška 4 
podlaží. 

2) U veškerých parků žádáme změnu ze zastavitelných na nezastavitelné s možností umístit do 
nich lampy veřejného osvětlení, odpadkové koše atd. MP má možnosti, jak označit park jako 
nezastavitelný a přitom si zachovat možnost postavit nebo  umístit  do něj ty objekty a věci, 
které tam patří. I když mají parky zvláštní ochranu nestavebních bloků, nepovažujeme to za 
dostatečné opatřením k jejich ochraně. V našem okolí se týká např. lesoparku Kamýk. 

3) Nesouhlasíme s úbytkem městské zeleně o 10%, což je v rozporu se Strategií Adaptace na 
klimatickou změnu a Implementačním plánem k této strategii, které RHMP schválila. 
Požadujeme zachování zeleně v plném rozsahu.  

4) Požadujeme vyznačení objektů občanské vybavenosti jejich plochou a nikoli pouze bodem, 
což představuje nedostatečnou ochranu těchto veřejnosti sloužících zařízení. Vymezit 
plochy pro komerční vybavenost v místě stávajících obchodních center. V našem okolí se 
jedná o obchodní centrum mezi ul. Cílkova a Pšenčíkova a v ul. Durychova obchodní centrum 
Jasná a v ul. Vosátkova obchodní centrum Billa. 

5) V parku ve volné zástavbě snížit limit rozšíření stávajících budov z 20% na 10%. 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ BYDLIŠTĚ PODPIS 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


