
                   

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům zásad územního rozvoje SÚ HMP 
 

                   

 

 
 

                   

 

Aktualizace č. 9 ZUR HMP 
 

                   

 

Místa  
                

 

Praha 11, k.ú. Chodov    Praha 15, k.ú. Hostivař 
  

                   

 

Předmět: 
                

 

AZUR 9 - dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel, etapa C 
  

                   

 

Z: 
                

 

dle platného stavu ZÚR 
  

                   

 

Na: 
                

 

vymezení nového koridoru a případně plochy pro technickou infrastrukturu pro zásobování vodou 
  

                   

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání 
  

                   

 

1) Městská část 
 

                   

 

2) Dotčené orgány 
 

                   

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky 

              

                

                   

 

182 Český báňský úřad 
              

                   

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

              

                

                   

 

9 Hygienická stanice hlavního města 
Prahy se sídlem v Praze 

  

Souhlas 
  

2977521 Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) se dne 3. 11. 2020 
zúčastnil veřejného projednání k uvedené aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního 
města Prahy (dále jen „ZÚR hl. m. Prahy“) prostřednictvím streamované konference. 
 
 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že souhlasí s Aktualizací č. 9 ZÚR hl. m. 
Prahy, která byla pořízena zkráceným způsobem na návrh oprávněného investora 
společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS, a. s.). Aktualizace č. 9 ZÚR 
hl. m. Prahy se zabývá vymezením nového koridoru pro dostavbu vodovodního řadu VDJ 
Chodová – Kyjský uzel, etapa C. 

    

             

                

                   

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

              

                

                   

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – oddělení 
krizového řízení 

              

                

                   

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Souhlas 
  

2977508 Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
 
Předmětem návrhu „Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy“, 
zpracovaného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, datovaného 09/2020, je 
vymezení nového koridoru pro dostavbu vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, 
etapa C, který bude sloužit pro zajištění zásobování pitnou vodou východní části Prahy. 
Vodovodní řad je veden pod povrchem a převážně v uličním prostoru a zpevněných 
plochách. S předloženým návrhem souhlasíme bez připomínek. 

    

                

                   

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Bez připomínek 
  

2977509 Z hlediska ochrany vod: 
 
 
Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy navrhuje změny, které se 
týkají stavby vodohospodářské infrastruktury z podnětu Pražské vodohospodářské 
společnosti, a.s., a to vymezení koridoru dostavby vodovodního řadu v úseku VDJ 
Chodová – Kyjský uzel, etapa C. Změnou budou dotčeny městské části Praha 11 a Praha 
15. Dále je uvedená stavba nově zahrnuta v tabulce veřejně prospěšných staveb ve 
vymezených plochách a koridorech technické infrastruktury. K aktualizaci Zásad 
územního rozvoje hlavního města Prahy nemáme žádné připomínky. 

    

                

                   

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Bez připomínek 
  

2977510 Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
 
 
K Aktualizaci č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy nemáme z hlediska 
námi hájených zájmů připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 
 

2977511 Z hlediska lesů: 
 
 
OCP MHMP není dotčeným orgánem státní správy lesů, tím je Ministerstvo zemědělství 
dle § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. 

  

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 
 

2977512 Z hlediska nakládání s odpady 
 
 
K aktualizaci č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, týkající se vymezení 
nového koridoru pro dostavbu vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C, 
nemáme připomínek. 

  

          

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních komunikací 
a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek 
 

2977519 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů – legislativní rámec: 
 
 
Z hlediska památkové ochrany se v rámci řešeného území nachází: 
 
    •  Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod 
číslem rejstř. 3333. 
    •  Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Vše, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán 
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 42b odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší 
zprávy, sděluje k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR hlavního města Prahy následující. 
 
 
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, vydané opatřením obecné povahy č. 8/2009 dne 
17. 12. 2009 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ve znění Aktualizace č. 3 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vydané opatřením obecné povahy 60/2019 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/8 ze dne 21. 3. 2019 se Aktualizací č. 9 mění 
takto: 
 
 
1. Do Oddílu 6. 2. 1 Zásobování vodou se do části „Vymezení“ vkládá třetí odstavec v 
tomto znění: 
 
 
„Pro zajištění zásobování pitnou vodou východní části Prahy je navržen koridor dostavby 
vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C. Přiváděcí vodovodní řad v 
dimenzi DN 1200 je vedený po území městských částí MČ Praha 11 a MČ Praha 15.“ 
 
 
2. Do oddílu 10.1.2 Veřejně prospěšné stavby ve vymezených plochách a koridorech 
technické infrastruktury se do tabulky za řádek Z/500/TV vkládá nový řádek ve znění: 
 
 
Z/501 TV Praha 11, Praha 15 Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, 
etapa C 
 
 
7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, str. 14 (část Odůvodnění) 
 
 
7.1 Zdůvodnění vlastního řešení Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy 
Důvodem Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy je dosažení souladu nadřazené územně 
plánovací dokumentace s požadavky na návrh změny Územního plánu hlavního města 
Prahy pro „vymezení veřejně prospěšné stavby – technické infrastruktury pro zásobování 
vodou DN 1200, k. ú. Chodov, Hostivař“. 
 
 
Navržený koridor pro vodovodní řad je oproti stávajícímu a technicky nevyhovujícímu řadu 
veden v odlišné trase převážně v uličním prostoru. Koridor v délce 3 851 m a šířce 100 m 
je veden od vodojemu Chodová ulicemi Roztylská, Pod Chodovem, Mírového hnutí, K 
Horkám do ulice Doupovská, kde je v místě šoupátkového objektu Košík ukončen. 
 
 
Výrok: 
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Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění: 
Předmětem Aktualizace č. 9 ZÚR HMP je, cit.: …. “Navržený koridor pro vodovodní řad je 
oproti stávajícímu a technicky nevyhovujícímu řadu veden v odlišné trase převážně v 
uličním prostoru………“, viz výše. Trasa navrženého koridoru není v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými, na základě výše uvedeného legislativního rámce, pro 
území dotčené Aktualizací č. 9ZÚR HMP. 
 
 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot, sledovaných státní památkovou péčí v řešeném 
území nemáme k návrhu Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy č. 9 zásadní připomínky. 

  

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Jiné 
 

2977502 Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle 
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost čj. MHMP 
1449923/2020 ze dne 30. 9. 2020 o vydání stanoviska k řízení o vydání Aktualizace č. 9 
Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že v daném 
území se nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v naší 
kompetenci se k řízení o vdání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města 
Prahy vyjadřovat. 

  

        

          

             

 

175 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

Bez připomínek 
 

2977522 Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné 
připomínky. 
 
 
Odbor hornictví nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky. 
 
 
Odbor jaderné energetiky nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky. 
 
 
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné 
připomínky. 
 
 
Odbro průmyslové ekologie nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky. 
 
 
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky. 
 
 
Odbor stavební úřad nemá k návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR HMP žádné připomínky. 
 
 
Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice nemá k návrhu Aktualizace č. 9 
ZÚR HMP žádné připomínky. 

  

          

             

 

7 Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek 
 

2977520 V souladu s § 39 odst. 2, § 42b odst. 4 stavebního zákona Vám sděluji, že k návrhu 
Aktualizace č. 9 ZUR HMP (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, 
etapa C) nemáme námitky z hlediska zájmů zajištění bezpečnosti státu a s tím 
souvisejícího sledovaného jevu 82a (elektronické komunikační zařízení), pokud bude 
dodržena ochrana stávajícího RRL spoje MV ČR. V této souvislosti požadujeme, aby 
nejpozději v rámci příslušného správního řízení byla předložena dokumentace 
předmětného záměru. 
 
 
Odůvodnění: 
V Aktualizaci č. 9 ZUR HMP uvedený záměr zasahuje do vymezeného území pro 
bezpečnost státu, které bylo vymezeno opatřením MV ČR č.j.: MV-50002-2/OSM-2010 ze 
dne 20.5.2010. Informace o vymezeném území pro zajištění bezpečnosti státu ve smyslu 
§ 175 odst. 1 stavebního zákona je obsahem datové báze územně analytických podkladů. 

  

          

             

 

122 Ministerstvo zdravotnictví 
         

             

 

174 Ministerstvo zemědělství 
 

Bez připomínek 
 

2977507 Na základě oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje 
hlavního města Prahy pod č. j.: MHMP 1449923/2020 ze dne 30. 9. 2020 sdělujeme, že k 
předloženému návrhu neuplatňujeme z hlediska vodohospodářského žádné připomínky. 

  

          

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje Středočeského 

         

           

             

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

         

           

             

 

13 Státní energetická inspekce, územní 
inspektorát pro hl. město Prahu a 
Středočeský kraj 
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8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
          

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 
 

2977515 1) V případě vymezení nového koridoru pro dostavbu vodovodního řadu VDJ Chodová – 
Kyjský uzel, etapa C (Z/501/TV) nemá ČGS žádné připomínky. 

   

         

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 
 

2977516 2) Na základě dalších dokumentů přístupných na stránkách 
http://servis.prahamesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/9_AZUR/OOP/OOP.html se 
však ČGS vyjadřuje i k dalším, zřejmě již dříve diskutovaným změnám, které jsou ovšem 
také zahrnuty do Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. K 
posouzení byla použita zejména Příloha č. 3 Odůvodnění. Právní stav po aktualizaci č. 9. 
Tato příloha obsahuje níže uvedené výkresy a legendy k nim: 
 
 
3. výkres ploch a koridorů nadmístního významu – technická infrastruktura. Stav po 
aktualizaci č. 9 ZÚR Hl. m. Prahy. Legenda tvoří samostatný list. Při posouzení ČGS bylo 
přihlédnuto jen k položkám legendy v oddílu JEVY ZÚR. 
 
 
6. výkres veřejně prospěšných staveb nadmístního významu. Stav po aktualizaci č. 9 ZÚR 
Hl. m. Prahy. Legenda tvoří samostatný list. Při posouzení ČGS bylo přihlédnuto jen k 
položkám legendy v oddílu JEVY ZÚR. 
 
 
Poznámka: Vzhledem k provedení obou map – zvolený topopodklad, síla čar…. bylo po 
jejich usazení na současnou topografickou mapu (v programu ArcMap) možno stanovit 
trasu některých liniových staveb pouze orientačně, konkrétně linek ZVN. 
 
 
ad 3.) 
1. Návrh venkovního elektrického vedení ZVN prochází chráněným ložiskovým územím 
(CHLÚ) 10670000 Slivenec (surovina jíly keramické nežáruvzdorné, technické zeminy – 
stabilizační materiály), vně východní hranice dobývacího prostoru (DP) 60241 Zadní 
Kopanina a výhradního ložiska keramických jílů nežáruvzdorných B 3106700 Zadní 
Kopanina – Zmrzlík. S velkou pravděpodobností (viz poznámka výše) zasahuje do 
severozápadního okraje výhradního ložiska keramických jílů nežáruvzdorných B 3266300 
Slivenec ležícího v témže CHLÚ. 
 
 
2. CHLÚ 09670100 Lipence I., výhradní ložisko štěrkopísků B 3096701 Lipence jsou dle 
kategorií záplavového území na území hl. m. Prahy situovány jednak v aktivní, jednak v 
průtočné zóně. 
 
 
3. CHLÚ 0067000 Zbraslav, DP 71168 Zbraslav IV, výhradní ložiska štěrkopísků B 
3006700 Lahovice a B 3006800 Lahovice 1 jsou dle kategorií záplavového území na 
území hl. m. Prahy situovány jednak v aktivní, jednak v průtočné zóně. 
 
 
4. nevýhradní ložisko štěrkopísků D 3096702 Lipence je dle kategorií záplavového území 
na území hl. m. Prahy situováno jednak v aktivní, jednak v průtočné zóně. 
 
 
5. CHLÚ 02580000 Zbraslav I., DP 70231 Záběhlice (Zbraslav) a výhradní ložisko 
stavebního kamene B 3025800 Zbraslav obsahují v jejich severovýchodní části malé 
území, které je dle kategorií záplavového území na území hl. m. Prahy neprůtočnou 
zónou. 
 
 
6. CHLÚ 18430000 Kolovraty a výhradní ložisko cihlářské suroviny B 3184300 Kolovraty 
obsahují v okrajové severní části malé území, které je dle kategorií záplavového území na 
území hl. m. Prahy průtočnou zónou. 
 
 
7. Návrh venkovního elektrického vedení ZVN prochází šikmo přes jižní část CHLÚ 
18430000 Kolovraty a výhradního ložiska cihlářské suroviny B 3184300 Kolovraty. Trasa 
kopíruje trasu stávajícího nadzemního vedení 400 kV. 
 
 
ad 6.) 
1. Venkovní elektrické vedení ZVN, kód Z/502/TE, prochází CHLÚ 10670000 Slivenec 
(surovina jíly keramické nežáruvzdorné, technické zeminy – stabilizační materiály) a vně 
východní hranice dobývacího prostoru (DP) 60241 Zadní Kopanina a výhradního ložiska 
keramických jílů nežáruvzdorných B 3106700 Zadní Kopanina – Zmrzlík. S velkou 
pravděpodobností zasahuje do severozápadního okraje výhradního ložiska keramických 
jílů nežáruvzdorných B 3266300 Slivenec ležícího v témže CHLÚ. 
 
 
2. Venkovní elektrické vedení ZVN, kód Z/504/TE, prochází šikmo jižní částí CHLÚ 
18430000 Kolovraty a výhradního ložiska cihlářské suroviny B 3184300 Kolovraty. Trasa 
kopíruje trasu stávajícího nadzemního vedení 400 kV. 
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V území navrhovaných změn nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 
 

2977517 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
veřejného projednání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy 
další připomínky. 

  

        

          

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

Bez připomínek 
 

2977523 V rámci řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy 
nemáme námitky ani připomínky. 
 
 
Pouze upozorňujeme, že trasa vodovodního řadu vede v ochranném pásmu metra (OPM), 
nad stanicí metra Chodov, kříží inženýrské sítě metra a je v souběhu s kabelem 22 kV 
metra při ulici Cigánkova, žádný z uvedených objektů a sítí nesmí být stavbou dotčen. 
Dále uvádíme, že Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. dne 11. 06. 2019 vydal vyjádření k 
záměru „Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel - etapa C, Roztylská - 
Doupovská, Praha 11, 15“. 

  

        

          

             

 

130 MHMP odbor dopravy 
 

Souhlas 
 

2977506 K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o zahájení řízení o vydání 
Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy sdělujeme: 
 
 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým oznámením souhlasí. 

  

          

             

 

126 MHMP odbor investiční 
 

Bez připomínek 
 

2977505 Proti výše uvedené aktualizaci nemá odbor INV z hlediska svých zájmů námitky. 
 
 
Aktualizace řeší vybudování nového vodovodního řadu DN 1200 z vodojemu Chodová, 
k.ú. Chodov. 

  

          

             

 

133 Národní památkový ústav 
 

Bez připomínek 
 

2977504 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů – legislativní rámec: 
 
 
Z hlediska památkové ochrany se v rámci řešeného území nachází: 
 
    •  Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod 
číslem rejstř. 3333. 
    •  Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Vše, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury 
neuplatňovat k Aktualizaci č. 9 ZÚR HMP žádné zásadní připomínky. 
 
 
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, vydané opatřením obecné povahy č. 8/2009 dne 
17. 12. 2009 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ve znění Aktualizace č. 3 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vydané opatřením obecné povahy 60/2019 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/8 ze dne 21. 3. 2019 se Aktualizací č. 9 mění 
takto: 
 
 
1. Do Oddílu 6. 2. 1 Zásobování vodou se do části „Vymezení“ vkládá třetí odstavec v 
tomto znění: 
 
 
„Pro zajištění zásobování pitnou vodou východní části Prahy je navržen koridor dostavby 
vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C. Přiváděcí vodovodní řad v 
dimenzi DN 1200 je vedený po území městských částí MČ Praha 11 a MČ Praha 15.“ 
 
 
2. Do oddílu 10.1.2 Veřejně prospěšné stavby ve vymezených plochách a koridorech 
technické infrastruktury se do tabulky za řádek Z/500/TV vkládá nový řádek ve znění: 
 
 
Z/501 TV Praha 11, Praha 15 Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, 
etapa C 
 
 
7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, str. 14 (část Odůvodnění) 
 
 
7.1 Zdůvodnění vlastního řešení Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy 
Důvodem Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy je dosažení souladu nadřazené územně 
plánovací dokumentace s požadavky na návrh změny Územního plánu hlavního města 
Prahy pro „vymezení veřejně prospěšné stavby – technické infrastruktury pro zásobování 
vodou DN 1200, k. ú. Chodov, Hostivař“. 
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Navržený koridor pro vodovodní řad je oproti stávajícímu a technicky nevyhovujícímu řadu 
veden v odlišné trase převážně v uličním prostoru. Koridor v délce 3 851 m a šířce 100 m 
je veden od vodojemu Chodová ulicemi Roztylská, Pod Chodovem, Mírového hnutí, K 
Horkám do ulice Doupovská, kde je v místě šoupátkového objektu Košík ukončen. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Předmětem Aktualizace č. 9 ZÚR HMP je, cit.: …. “Navržený koridor pro vodovodní řad je 
oproti stávajícímu a technicky nevyhovujícímu řadu veden v odlišné trase převážně v 
uličním prostoru………“, viz výše. Trasa navrženého koridoru není v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými, na základě výše uvedeného legislativního rámce, pro 
území dotčené Aktualizací č. 9 ZÚR HMP. 
 
 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot, sledovaných státní památkovou péčí v řešeném 
území nemáme k návrhu Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy č. 9 zásadní připomínky. 
 

 

   

              

 

149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s. 

 

Jiné 
 

2977518 Koridor trasy je zhruba vymezen ulicemi Roztylská, Pod Chodovem, Mírového hnutí, K 
Horkám do ulice Doupovská na území MČ Praha 11, Praha 15, k.ú. Chodov a Hostivař. V 
rámci, vedení vodovodu dojde k dotčení (křížení, souběhu) plynárenských zařízení NTL, 
STL i VTL charakteru (viz níže uvedené obecné podmínky). 
 
 
Předmětný vodovodní řad je zároveň obsažen i ve změně Z 3402/22 ze souboru změn 
vlny 22 Územního plánu sídelního útvaru HMP, ke které jsme Vám zasílali samostatné 
vyjádření pod zn. 2020/OSDS/05380 ze dne 21.10.2020. 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) v 
majetku a správě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v rámci předkládaného návrhu 9. AZÚR HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 
a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 
01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 25, 920 26). Plynárenská zařízení distribuční soustavy 
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve 
smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a 
uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízenr s odborem 
správy distribuční soustavy naší společnosti. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání 9. AZUR HMP nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si 
od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

   

         

           

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. 
 

Jiné 
 

2977503 K předloženému oznámení zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního 
rozvoje hlavního města Prahy (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel, 
etapa C) sdělujeme: 
 
 
Na vymezeném území, tj. v oblasti stavby „Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - 
Kyjský uzel, etapa C" se nacházejí stávající rozvodná tepelná zařízení Pražské 
teplárenské a.s. 
 
 
Požadujeme při navrhování a realizaci stavby respektovat zákonné ochranné pásmo 
tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb. v 
platném znění a pří křížení čí souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 
736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále požadujeme 
předložení projektové dokumentace k posouzení. 

   

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

31 Městská část Praha 11 
 

Souhlas 
 

2977514 MČ Praha 11 souhlasí s návrhem Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a 
s návrhem změny Z 3402/22 Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy. 

   

           

              

 

35 Městská část Praha 15 
 

Jiné 
 

2977513 Jako místostarosta městské části Praha 15 upozorňuji na skutečnost, že předmětný návrh 
Aktualizace č. 9 ZÚR hl. m. Prahy zkráceným postupem, na základě návrhu oprávněného 
investora - Pražská vodohospodářská společost, a.s., týkající se technické infrastruktury 
(dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová - Kyjský uzel, etapa C), se v loklalitě ul. 
Doupovská, sídliště Košík, Praha 15 dotýká lokality, na kterou z podnětu MČ Praha 15, 
probíhá návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, který je Vaším  
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odborem evidován pod čísem Z 3405/24. 
  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 
 

2977491 Z hlediska zásobování vodou má PVS k návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy následující připomínky: 
 
 
Upozorňujeme, že v nově vymezovaném koridoru se nacházejí následující řady 
nadřazeného systému zásobování vodou: 
 
    •  hlavní řad DN 500 u křižovatky ulic Roztylská a Hráského, 
    •  přiváděcí řad DN 1000 u křižovatky ulic 5. května a Pod Chodovem, 
    •  přiváděcí řad DN 1200 u křižovatky ulic Klíčova a Mírového hnutí. 

  

        

          

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 
 

2977493 Z hlediska systému odkanalizování má PVS k návrhu Aktualizce č. 9 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy následující připomínky: 
 
 
Upozorňujeme, že v nově vymezovaném koridoru se nacházejí následující významné 
stoky: 
 
    •  dešťová stoka DN 1200 křížící trasu v ulici Jarníkova, 
    •  dešťová stoka DN 800 v ulici Roztylská, 
    •  dešťová stoka DN 700 křížící trasu v oblasti kruhového objezdu v ulici Roztylská, 
    •  dešťová stoka DN 1200 v ulici Mírového hnutí, 
    •  dešťová stoka DN 1200 v ulici K Horkám. 

  

        

          

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 
 

2977494 V připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady a kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nacházejí místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 
 
 
V případě stávajících vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné 
pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno 
svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo 
kanalizačního objektu ve vzdálenosti: 
 
 
 
    •  U řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
    •  U řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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