






Legenda
LB1 - lokalita bydlení 1
LB2 - lokalita bydlení 2
LB3 - lokalita bydlení 3
LSV - lokalita polyfunkce a bydlení
LP   - lokalita komponovaný park
LK   - lokalita krajinný park
LZ   - lokalita příměstská zeleň 
VV  - veřejná vybavenost
      - hranice katastru městských částí
      - hranice Velkého rozvojového území
      - stabilizované území v rámci VRÚ

Návrh na stabilizaci ploch Velkého rozvojového území v katastru DM

Lokalita LB1 (Lokalita Bydlení 1)
- charakter lokality je tvořen bydlením 
v “rodinných” domech s množstvím zeleně 
tvořené zahradami domů a veřejnými pros-
transtvími, přičemž vybudováním cyklostezek 
a obnovením pěších cest je lokalita propojena 
se sousedním krajinným i komponovaným 
parkem 
- plocha lokality cca: 17 ha

Jde o zastavitelné území stavbami pro bydlení 
reflektující blízkost historického jádra obce 
a stávající zástavbu. Předpokladem rozvoje 
bude regulační plán. Nová uliční síť je vyt-
vořena smysluplným navázáním na stávající 
uliční síť příp. budoucí přeložku Kutnohorské 
ulice. Jsou očekávána veřejná prostranství se 
zelení adekvátní charakteru lokality. V okolí 
fotbalového hřiště mohou být sportoviště nebo 
zázemí rozšířeno do nově zastavitelných ploch. 
Ve vhodných místech může být zřízena veřejná 
vybavenost. Lokalita navazuje na izolační pás 
zeleně kolem přeložky Kutnohorské ul., který 
svým pojednáním reflektuje obydlené území 
a snižuje negativní vlivy přeložky Kutnohorské. 

Lokalita LB2 (Lokalita Bydlení 2)
- charakter lokality je tvořen bydlením v rod-
inných domech s množstvím zeleně tvořené 
zahradami domů a veřejnými prostranstvími 
s navázáním na polyfunkční jádro lokality, 
veřejnou vybavenost a nový park propojující 
novou zástavbu s intravilánem Měcholup např. 
cyklostezkami a obnovenými pěšími cestami
- plocha lokality cca: 20 ha

Jde o zastavitelné území převážně rodinnými 
domy a polyfunkční zástavbou v “centru” 
lokality (a nyní probíhající výstavbě) v okolí 
ul. Kardausova. Předpokladem rozvoje bude 
regulační plán. Lokalita zahrnuje plochu 
pro veřejnou vybavenost - novou základní 
a mateřskou školu na pozemku obce. Nová 
uliční síť je vytvořena smysluplným navázáním 
na budovanou ulici Kardausova a ul. Františka 
Jansy. Na okrajích lokality směrem ke kom-
ponovanému parku mohou být vybudována 
sportoviště se zázemím, služby a jiné stavby 
napomáhající interakci mezi lokalitou LB2, 
parkem a intravilánem Měcholup. 

Lokalita LSV (Lokalita Všeobecně Smíšená)
- charakter lokality je tvořen polyfunkčními 
stavbami s možným bydlením, které čerpají 
z příležitostí přinášející přeložka Kutnohorské 
ul. a nově budovaná lokalita LB2 a kompon-
ovaný park
- plocha lokality cca: 1 ha

Jde o zastavitelné území polyfunkčními 
stavbami dotvářející okraj intravilánu obce 
s návazností na příp. přeložku Kutnohorské ul., 
nově vzniklý park a stávající zástavbu. Posky-
tované služby by ideálně měli propojovat Malý 
háj s intravilánem Měcholup. Předpokladem 
rozvoje bude regulační plán.

Lokalita LP (Lokalita komponovaný Park)
- charakter lokality je tvořen vodním prvkem 
Hostavického potoka a navázanými biotopy, 
oblíbenou cyklostezkou a nově vzniklou kom-
ponovanou zelení parku s využitím dynamické 
proměny terénu vlivem navážek výkopových 
zemin
- plocha lokality: cca 31 ha 

Jde o nezastavitelné území dostatečně pros-
torově oddělující figuru intravilánu Měcholup 
a novou zástavbu LB2 prostřednictvím nově 
vzniklého komponovaného parku kolem 
rekultivovaného Hostavického potoka, na něj 
navázanou zelení a nově vzniklými parkovými 
plochami na orné půdě, rumištích a navážkách 
- tak jak naznačuje Krajinný plán DM oblast č. 3 
konkrétně segment 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 (např. 
odstranění zatrubnění potoka a vytvoření 
drobných vodních nádrží, využití hory výkop-
ových zemin).
     Park poskytuje aktivní odpočinek a set-
kávání občanů Dolních Měcholup s možností 
pořádání různých událostí. Park umožňuje příč-
nou pěší prostupnost mezi Malým hájem a in-
travilánem Měcholup s návazností na „izolační“ 
pás zeleně kolem přeložky Kutnohorské ul. 
a s výhodou těží z přilehlé cyklostezky.

Lokalita LK (Lokalita Krajinný park)
- charakter lokality je tvořen stávajícími 
obdělávanými zemědělskými plochami s obno-
venými pěšími cestami umožňující prostupnost 
obyvatel Měcholup do širšího okolí azároveň 
jasně odděluje Měcholupy od okolních 
zastavěných území sídel
- plocha lokality: 113 ha

Jde o bez vyjímky nezastavitelné území 
tvořené zelení nebo zemědělskými plochami 
nejlépe s provedením tzv. komplexních 
pozemkových úprav. Lokalita počítá s příp. 
provedením přeložky Kutnohorské ul. v trase 
podle platného územního plánu (tzn. dále od 
obce), která bude provedena s propojkou do 
Průmyslové ulice. V okolí přeložky je provede-
na „izolační“ zeleň na ploše ochranného pásma 
vysokotlakého plynovodu a charakterem 
související s přiléhající lokalitu LB1. 
     Ve východní části navazující na Dubeček je 
pás biokoridoru (součást Územního systému 
ekologické stability) s možností doprovodu kra-
jinnou zelení umožňující prostupnost územím.
     V západní části u ulice K Dubečku navazuje 
lokalita za přeložkou na přiléhající humna pro 
uchovávání původního venkovského charak-
teru DM s tradiční vazbou usedlostí na ornou 
půdu a krajinu.

Lokalita LZ (Lokalita příměstská Zeleň)
- charakter lokality je tvořen přírodní až 
komponovanou zelení umožňující prostupnost 
z nově vzniklého komponovaného parku do 
přírodního pásu západně kolem Měcholup
- plocha lokality: cca 3 ha

Jde o nezastavitelné území, které by mělo být 
pojednáno podle Krajinného plánu DM, oblasti 
č. 1, konkrétně segmentu 1.8, 1.11, 1.6, 1.7, 1.3, 
např. s výsadbou vysokokmenných dřevin 
a pokud možno se zapojením nevyužívaného 
železničního viaduktu nad Kutnohorskou ul. 
(propojení s malým Hájem).

Zpracoval: Ing. arch. et Ing Tomáš Choděra



Legenda
LB1 - lokalita bydlení 1
LB2 - lokalita bydlení 2
LB3 - lokalita bydlení 3
LSV - lokalita polyfunkce a bydlení
LP   - lokalita komponovaný park
LK   - lokalita krajinný park
LZ   - lokalita příměstská zeleň 
VV  - veřejná vybavenost

      - hranice katastru Dolních Měcholup

Návrh na stabilizaci ploch Velkého rozvojového území v katastru DM - vymezení lokalit v platném ÚP 1999

Lokalita LB1 (Lokalita Bydlení 1)
- charakter lokality je tvořen bydlením 
v “rodinných” domech s množstvím zeleně 
tvořené zahradami domů a veřejnými pros-
transtvími, přičemž vybudováním cyklostezek 
a obnovením pěších cest je lokalita propojena 
se sousedním krajinným i komponovaným 
parkem 
- plocha lokality cca: 17 ha

Jde o zastavitelné území stavbami pro bydlení 
reflektující blízkost historického jádra obce 
a stávající zástavbu. Předpokladem rozvoje 
bude regulační plán. Nová uliční síť je vyt-
vořena smysluplným navázáním na stávající 
uliční síť příp. budoucí přeložku Kutnohorské 
ulice. Jsou očekávána veřejná prostranství se 
zelení adekvátní charakteru lokality. V okolí 
fotbalového hřiště mohou být sportoviště nebo 
zázemí rozšířeno do nově zastavitelných ploch. 
Ve vhodných místech může být zřízena veřejná 
vybavenost. Lokalita navazuje na izolační pás 
zeleně kolem přeložky Kutnohorské ul., který 
svým pojednáním reflektuje obydlené území 
a snižuje negativní vlivy přeložky Kutnohorské. 

Lokalita LB2 (Lokalita Bydlení 2)
- charakter lokality je tvořen bydlením v rod-
inných domech s množstvím zeleně tvořené 
zahradami domů a veřejnými prostranstvími 
s navázáním na polyfunkční jádro lokality, 
veřejnou vybavenost a nový park propojující 
novou zástavbu s intravilánem Měcholup např. 
cyklostezkami a obnovenými pěšími cestami
- plocha lokality cca: 20 ha

Jde o zastavitelné území převážně rodinnými 
domy a polyfunkční zástavbou v “centru” 
lokality (a nyní probíhající výstavbě) v okolí 
ul. Kardausova. Předpokladem rozvoje bude 
regulační plán. Lokalita zahrnuje plochu 
pro veřejnou vybavenost - novou základní 
a mateřskou školu na pozemku obce. Nová 
uliční síť je vytvořena smysluplným navázáním 
na budovanou ulici Kardausova a ul. Františka 
Jansy. Na okrajích lokality směrem ke kom-
ponovanému parku mohou být vybudována 
sportoviště se zázemím, služby a jiné stavby 
napomáhající interakci mezi lokalitou LB2, 
parkem a intravilánem Měcholup. 

Lokalita LSV (Lokalita Všeobecně Smíšená)
- charakter lokality je tvořen polyfunkčními 
stavbami s možným bydlením, které čerpají 
z příležitostí přinášející přeložka Kutnohorské 
ul. a nově budovaná lokalita LB2 a kompon-
ovaný park
- plocha lokality cca: 1 ha

Jde o zastavitelné území polyfunkčními 
stavbami dotvářející okraj intravilánu obce 
s návazností na příp. přeložku Kutnohorské ul., 
nově vzniklý park a stávající zástavbu. Posky-
tované služby by ideálně měli propojovat Malý 
háj s intravilánem Měcholup. Předpokladem 
rozvoje bude regulační plán.

Lokalita LP (Lokalita komponovaný Park)
- charakter lokality je tvořen vodním prvkem 
Hostavického potoka a navázanými biotopy, 
oblíbenou cyklostezkou a nově vzniklou kom-
ponovanou zelení parku s využitím dynamické 
proměny terénu vlivem navážek výkopových 
zemin
- plocha lokality: cca 31 ha 

Jde o nezastavitelné území dostatečně pros-
torově oddělující figuru intravilánu Měcholup 
a novou zástavbu LB2 prostřednictvím nově 
vzniklého komponovaného parku kolem 
rekultivovaného Hostavického potoka, na něj 
navázanou zelení a nově vzniklými parkovými 
plochami na orné půdě, rumištích a navážkách 
- tak jak naznačuje Krajinný plán DM oblast č. 3 
konkrétně segment 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 (např. 
odstranění zatrubnění potoka a vytvoření 
drobných vodních nádrží, využití hory výkop-
ových zemin).
     Park poskytuje aktivní odpočinek a set-
kávání občanů Dolních Měcholup s možností 
pořádání různých událostí. Park umožňuje příč-
nou pěší prostupnost mezi Malým hájem a in-
travilánem Měcholup s návazností na „izolační“ 
pás zeleně kolem přeložky Kutnohorské ul. 
a s výhodou těží z přilehlé cyklostezky.

Lokalita LK (Lokalita Krajinný park)
- charakter lokality je tvořen stávajícími 
obdělávanými zemědělskými plochami s obno-
venými pěšími cestami umožňující prostupnost 
obyvatel Měcholup do širšího okolí azároveň 
jasně odděluje Měcholupy od okolních 
zastavěných území sídel
- plocha lokality: 113 ha

Jde o bez vyjímky nezastavitelné území 
tvořené zelení nebo zemědělskými plochami 
nejlépe s provedením tzv. komplexních 
pozemkových úprav. Lokalita počítá s příp. 
provedením přeložky Kutnohorské ul. v trase 
podle platného územního plánu (tzn. dále od 
obce), která bude provedena s propojkou do 
Průmyslové ulice. V okolí přeložky je provede-
na „izolační“ zeleň na ploše ochranného pásma 
vysokotlakého plynovodu a charakterem 
související s přiléhající lokalitu LB1. 
     Ve východní části navazující na Dubeček je 
pás biokoridoru (součást Územního systému 
ekologické stability) s možností doprovodu kra-
jinnou zelení umožňující prostupnost územím.
     V západní části u ulice K Dubečku navazuje 
lokalita za přeložkou na přiléhající humna pro 
uchovávání původního venkovského charak-
teru DM s tradiční vazbou usedlostí na ornou 
půdu a krajinu.

Lokalita LZ (Lokalita příměstská Zeleň)
- charakter lokality je tvořen přírodní až 
komponovanou zelení umožňující prostupnost 
z nově vzniklého komponovaného parku do 
přírodního pásu západně kolem Měcholup
- plocha lokality: cca 3 ha

Jde o nezastavitelné území, které by mělo být 
pojednáno podle Krajinného plánu DM, oblasti 
č. 1, konkrétně segmentu 1.8, 1.11, 1.6, 1.7, 1.3, 
např. s výsadbou vysokokmenných dřevin 
a pokud možno se zapojením nevyužívaného 
železničního viaduktu nad Kutnohorskou ul. 
(propojení s malým Hájem).

Zpracoval: Ing. arch. et Ing Tomáš Choděra



Legenda
LB1 - lokalita bydlení 1
LB2 - lokalita bydlení 2
LB3 - lokalita bydlení 3
LSV - lokalita polyfunkce a bydlení
LP   - lokalita komponovaný park
LK   - lokalita krajinný park
LZ   - lokalita příměstská zeleň 
VV  - veřejná vybavenost

      - hranice katastru Dolních Měcholup

Návrh na stabilizaci ploch Velkého rozvojového území v katastru DM - náznak ploch lokalit v platném ÚP 1999

Lokalita LB1 (Lokalita Bydlení 1)
- charakter lokality je tvořen bydlením 
v “rodinných” domech s množstvím zeleně 
tvořené zahradami domů a veřejnými pros-
transtvími, přičemž vybudováním cyklostezek 
a obnovením pěších cest je lokalita propojena 
se sousedním krajinným i komponovaným 
parkem 
- plocha lokality cca: 17 ha

Jde o zastavitelné území stavbami pro bydlení 
reflektující blízkost historického jádra obce 
a stávající zástavbu. Předpokladem rozvoje 
bude regulační plán. Nová uliční síť je vyt-
vořena smysluplným navázáním na stávající 
uliční síť příp. budoucí přeložku Kutnohorské 
ulice. Jsou očekávána veřejná prostranství se 
zelení adekvátní charakteru lokality. V okolí 
fotbalového hřiště mohou být sportoviště nebo 
zázemí rozšířeno do nově zastavitelných ploch. 
Ve vhodných místech může být zřízena veřejná 
vybavenost. Lokalita navazuje na izolační pás 
zeleně kolem přeložky Kutnohorské ul., který 
svým pojednáním reflektuje obydlené území 
a snižuje negativní vlivy přeložky Kutnohorské. 

Lokalita LB2 (Lokalita Bydlení 2)
- charakter lokality je tvořen bydlením v rod-
inných domech s množstvím zeleně tvořené 
zahradami domů a veřejnými prostranstvími 
s navázáním na polyfunkční jádro lokality, 
veřejnou vybavenost a nový park propojující 
novou zástavbu s intravilánem Měcholup např. 
cyklostezkami a obnovenými pěšími cestami
- plocha lokality cca: 20 ha

Jde o zastavitelné území převážně rodinnými 
domy a polyfunkční zástavbou v “centru” 
lokality (a nyní probíhající výstavbě) v okolí 
ul. Kardausova. Předpokladem rozvoje bude 
regulační plán. Lokalita zahrnuje plochu 
pro veřejnou vybavenost - novou základní 
a mateřskou školu na pozemku obce. Nová 
uliční síť je vytvořena smysluplným navázáním 
na budovanou ulici Kardausova a ul. Františka 
Jansy. Na okrajích lokality směrem ke kom-
ponovanému parku mohou být vybudována 
sportoviště se zázemím, služby a jiné stavby 
napomáhající interakci mezi lokalitou LB2, 
parkem a intravilánem Měcholup. 

Lokalita LSV (Lokalita Všeobecně Smíšená)
- charakter lokality je tvořen polyfunkčními 
stavbami s možným bydlením, které čerpají 
z příležitostí přinášející přeložka Kutnohorské 
ul. a nově budovaná lokalita LB2 a kompon-
ovaný park
- plocha lokality cca: 1 ha

Jde o zastavitelné území polyfunkčními 
stavbami dotvářející okraj intravilánu obce 
s návazností na příp. přeložku Kutnohorské ul., 
nově vzniklý park a stávající zástavbu. Posky-
tované služby by ideálně měli propojovat Malý 
háj s intravilánem Měcholup. Předpokladem 
rozvoje bude regulační plán.

Lokalita LP (Lokalita komponovaný Park)
- charakter lokality je tvořen vodním prvkem 
Hostavického potoka a navázanými biotopy, 
oblíbenou cyklostezkou a nově vzniklou kom-
ponovanou zelení parku s využitím dynamické 
proměny terénu vlivem navážek výkopových 
zemin
- plocha lokality: cca 31 ha 

Jde o nezastavitelné území dostatečně pros-
torově oddělující figuru intravilánu Měcholup 
a novou zástavbu LB2 prostřednictvím nově 
vzniklého komponovaného parku kolem 
rekultivovaného Hostavického potoka, na něj 
navázanou zelení a nově vzniklými parkovými 
plochami na orné půdě, rumištích a navážkách 
- tak jak naznačuje Krajinný plán DM oblast č. 3 
konkrétně segment 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 (např. 
odstranění zatrubnění potoka a vytvoření 
drobných vodních nádrží, využití hory výkop-
ových zemin).
     Park poskytuje aktivní odpočinek a set-
kávání občanů Dolních Měcholup s možností 
pořádání různých událostí. Park umožňuje příč-
nou pěší prostupnost mezi Malým hájem a in-
travilánem Měcholup s návazností na „izolační“ 
pás zeleně kolem přeložky Kutnohorské ul. 
a s výhodou těží z přilehlé cyklostezky.

Lokalita LK (Lokalita Krajinný park)
- charakter lokality je tvořen stávajícími 
obdělávanými zemědělskými plochami s obno-
venými pěšími cestami umožňující prostupnost 
obyvatel Měcholup do širšího okolí azároveň 
jasně odděluje Měcholupy od okolních 
zastavěných území sídel
- plocha lokality: 113 ha

Jde o bez vyjímky nezastavitelné území 
tvořené zelení nebo zemědělskými plochami 
nejlépe s provedením tzv. komplexních 
pozemkových úprav. Lokalita počítá s příp. 
provedením přeložky Kutnohorské ul. v trase 
podle platného územního plánu (tzn. dále od 
obce), která bude provedena s propojkou do 
Průmyslové ulice. V okolí přeložky je provede-
na „izolační“ zeleň na ploše ochranného pásma 
vysokotlakého plynovodu a charakterem 
související s přiléhající lokalitu LB1. 
     Ve východní části navazující na Dubeček je 
pás biokoridoru (součást Územního systému 
ekologické stability) s možností doprovodu kra-
jinnou zelení umožňující prostupnost územím.
     V západní části u ulice K Dubečku navazuje 
lokalita za přeložkou na přiléhající humna pro 
uchovávání původního venkovského charak-
teru DM s tradiční vazbou usedlostí na ornou 
půdu a krajinu.

Lokalita LZ (Lokalita příměstská Zeleň)
- charakter lokality je tvořen přírodní až 
komponovanou zelení umožňující prostupnost 
z nově vzniklého komponovaného parku do 
přírodního pásu západně kolem Měcholup
- plocha lokality: cca 3 ha

Jde o nezastavitelné území, které by mělo být 
pojednáno podle Krajinného plánu DM, oblasti 
č. 1, konkrétně segmentu 1.8, 1.11, 1.6, 1.7, 1.3, 
např. s výsadbou vysokokmenných dřevin 
a pokud možno se zapojením nevyužívaného 
železničního viaduktu nad Kutnohorskou ul. 
(propojení s malým Hájem).

Zpracoval: Ing. arch. et Ing Tomáš Choděra


