
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/13 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2795 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna CVZ IV) 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledky projednání návrhu změny Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných 
změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení 

2.  závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  návrh rozhodnutí o zásadních připomínkách uplatněných k návrhu změny Z 2795/00 
vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedený v příloze č. 2 
tohoto usnesení 

2.  návrh změny Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, 
uvedený v příloze č. 3 a č. 4 tohoto usnesení 

I I I .   v y d á v á  

změnu Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy formou 
opatření obecné povahy č. 111/2021, uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení 

I V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodů II. a III. tohoto usnesení 

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-8630  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                  

 

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/13 ze dne 9. 9. 2021 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP 

 

                  

 

DATUM: 10.6.2020 
 

                  

 

Z 2795 / 14 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 14, Praha 20, Praha - Dolní Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Satalice, Dolní Počernice, Běchovice, Satalice, Horní Počernice, Černý Most 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

Rozšíření Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice - Běchovice 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

izolační zeleň /IZ/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
funkční využití - výkres č. 4 
veřejně prospěšné stavby /VPS/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

dálnice, rychlostní komunikace, PO – silnice S I/1 /SD/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ 
nové uspořádání funkčních ploch v souvislosti s rozšířením Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice - Běchovice 
veřejně prospěšné stavby /VPS/ 

  

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

40 MČ Praha 20, starosta Nesouhlas 2962086 
 

MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíněnost 
provádění stavby, pro kterou je změna pořizována, 
realizací protihlukových opatření, vedoucí k 
dodržení hygienických limitů hluku pro denní a 
noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. starou 
hlukovou zátěž, a to ve všech nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb. Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní. 

  

Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 
Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud 
městská část uplatňuje při veřejném projednání k 
návrhu Územního plánu hlavního města Prahy 
připomínky, které považuje za zásadní, výslovně 
každou z těchto připomínek označí slovy ‘Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní.‘. 
Městská část může v rámci veřejného projednání podat 
zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny.". 
Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě 
jako při společném jednání. 
Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím 
podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla 
vyhodnocena následovně: 
"Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Tato  
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skutečnost je zajištěna legislativně povinností každé 
nové stavby nezpůsobit další překračování hlukových 
limitů, v případě úprav stávající dopravní stavby nelze 
přiznat korekci pro starou hlukovou zátěž. Bude 
podrobně řešeno v dalších fázích projektové přípravy 
staveb, a to včetně zkušebního provozu a verifikace 
modelových předpokladů měřením hluku.". 
 
 
Připomínce nebude vyhověno. Dodržení hygienických 
limitů pro denní a noční dobu při realizaci dopravních 
staveb není třeba stanovovat podmíněností, protože je 
vyžadováno legislativou, konkrétně zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s 
Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů. Přiznání korekce pro starou 
hlukovou zátěž je v kompetenci Krajské hygienické 
stanice a v tomto případě není pravděpodobné. 
Požadavek splnění hygienických limitů tak bude 
uplatněn v dalších fázích projektové přípravy 
konkrétních staveb umisťovaných v plochách se 
změnou využití území řešených posuzovanou změnou 
územního plánu. 
 
 
S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. 
 
 
 

 

 

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Jiné 2962087 
 

MČ Praha 20 požaduje zpracovat aktualizovanou 
rozptylovou studii, která bude zohledňovat realizaci 
protihlukových opatření podle připomínky č. 1. Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní. 

 

Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 
Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud 
městská část uplatňuje při veřejném projednání k 
návrhu Územního plánu hlavního města Prahy 
připomínky, které považuje za zásadní, výslovně 
každou z těchto připomínek označí slovy ‘Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní.‘. 
Městská část může v rámci veřejného projednání podat 
zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny.". 
Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě 
jako při společném jednání. 
Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím 
podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla 
vyhodnocena následovně: 
"Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Rozptylová 
studie není protihlukovými opatřeními relevantně 
ovlivněna.". 
 
 
Realizace protihlukových opatření nemá žádný vliv na 
emisní charakteristiky provozu po realizovaných 
stavbách tj. zdroj emisí. Zároveň nemá vzhledem k  
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charakteru stavby, které dává posuzovaná změna 
územního plánu rámec, rozptylovým podmínkám 
řešeného území ani předpokládanému technickému 
řešení protihlukových opatření potenciál významným 
způsobem ovlivnit rozptylové podmínky v řešeném 
území. 
 
 
S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. 

 

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Nesouhlas 2962088 
 

MČ Praha 20 požaduje v případě realizace stavby 
510 rozpracovávat variantu umístění stavby 510 do 
tunelu viz. Usnesení RMČ Praha 20 č. 109/2.5/13. 
Tuto připomínku považuje městská část za 
zásadní. 

 

Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 
Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud 
městská část uplatňuje při veřejném projednání k 
návrhu Územního plánu hlavního města Prahy 
připomínky, které považuje za zásadní, výslovně 
každou z těchto připomínek označí slovy ‘Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní.‘. 
Městská část může v rámci veřejného projednání podat 
zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny.". 
Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě 
jako při společném jednání. 
Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím 
podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla 
vyhodnocena následovně: 
"Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Pražský 
(silniční) okruh SOKP v úseku Satalice - Běchovice 
(stavba č. 510) je již v provozu. Změna ÚP SÚ HMP 
řeší pouze lokální změny funkčních ploch z důvodu 
šířkových úprav vozovky SOKP v předmětném úseku 
Satalice - Běchovice za účelem jeho zkapacitnění vč. 
souvisejících úprav stávající mimoúrovňové křižovatky 
Pražský okruh - dálnice D11. Zároveň jsou umožněny 
dílčí úpravy křižovatkových větví této křižovatky 
související s preferencí hlavních dopravních vztahů i 
související dílčí úpravy šířkového uspořádání dálnice 
D11 v úseku bezprostředně navazujícím na 
mimoúrovňovou křižovatku s SOKP. Změna ÚP SÚ 
HMP umožní realizaci úprav na stávajícím úseku SOKP 
(stavba č. 510), které přispějí k větší bezpečnosti a 
plynulosti provozu. Úpravy zahrnují rozšíření počtu 
jízdních pruhů na SOKP v daném úseku na 2x3 
průběžné jízdní pruhy, přičemž zvýšení počtu jízdních 
pruhů bude převážně na úkor šířky středního dělícího 
pásu SOKP.". 
  
Územně technické podmínky v koridoru Pražského 
okruhu, založení stávajících mimoúrovňových 
křižovatek a navazující sítě pozemních komunikací 
neumožňují reálné řešení varianty tunelového řešení 
stavby č. 510 Pražského okruhu. 
 
 
S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. 

 

         

            

              

 

Z 2795 / 14 
     

Str. 3 z 21 
  



              

 

40 MČ Praha 20, starosta Jiné 2962089 
 

MČ Praha 20 postrádá informaci, jak bude 
šestiproudá komunikace (Pražský okruh, stavba 
510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně za 
510 a to věcně i termínově. Žádáme o řešení v 
návaznosti na 510. Tuto připomínku považuje 
městská část za zásadní. 

 

Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 
Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud 
městská část uplatňuje při veřejném projednání k 
návrhu Územního plánu hlavního města Prahy 
připomínky, které považuje za zásadní, výslovně 
každou z těchto připomínek označí slovy ‘Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní.‘. 
Městská část může v rámci veřejného projednání podat 
zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny.". 
Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě 
jako při společném jednání. 
Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím 
podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla 
vyhodnocena následovně:  
"Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Stavba 
SOKP bude severně od stavby č. 510 pokračovat v 
koridoru dle platných ZÚR hl. m. Prahy a v souladu s 
platným ÚP SÚ HMP. Počty jízdních pruhů na 
pozemních komunikacích Územní plán SÚ HMP 
nedefinuje; skladba jednotlivých prvků šířkového 
uspořádání pozemních komunikací je mimo podrobnost 
územního plánu. Územní plán (a jeho změny) není 
nástrojem pro vypracování časového harmonogramu 
realizace záměrů/staveb.". 
 
 
Pražský okruh severně od stavby č. 510 "Satalice-
Běchovice" bude v navazujícím území pokračovat cca 
na sever v trase východně od Satalic v koridoru dle 
ZÚR hl. m. Prahy, prostorové a technické řešení 
Pražského okruhu - stavby č. 520 se ještě upřesňuje. 
Termín výstavby závisí na výsledcích projednání 
výsledného prostorového řešení předmětné stavby. 
Předmětem změny ÚP není stanovení časového 
postupu výstavby jednotlivých úseků Pražského 
okruhu. 
 
 
S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. 

 

         

            

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Nesouhlas 2962090 
 

MČ Praha 20 není přesvědčena, že umístění 
protihlukových opatření uvažovaných v EIA je v 
souladu s funkčními plochami podle stávajícího 
územního plánu. Tuto připomínku považuje 
městská část za zásadní. 

 

Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 
Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud 
městská část uplatňuje při veřejném projednání k 
návrhu Územního plánu hlavního města Prahy 
připomínky, které považuje za zásadní, výslovně 
každou z těchto připomínek označí slovy ‘Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní.‘. 
Městská část může v rámci veřejného projednání podat 
zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny.". 
Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě 
jako při společném jednání. 
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Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím 
podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla 
vyhodnocena následovně: 
"Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. 
Protihluková opatření jsou realizovatelná v přiléhajících 
plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní podoba 
protihlukového opatření je předmětem následujících 
řízení (územní, stavební).". 
 
 
Podoba protihlukového opatření je mimo podrobnost 
územního plánu, je předmětem následujících řízení dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. 

 

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Jiné 2962091 
 

MČ Praha 20 žádá prokázání, že navrhovaná 
změna funkčního využití ve změně ÚPn je pro 
protihluková opatření, uvedená v dokumentaci k 
EIA MZP244, dostatečná. Tuto připomínku 
považuje městská část za zásadní. 

 

Nejedná se o „zásadní připomínku“. Dle § 25c odst. 10 
Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, "Pokud 
městská část uplatňuje při veřejném projednání k 
návrhu Územního plánu hlavního města Prahy 
připomínky, které považuje za zásadní, výslovně 
každou z těchto připomínek označí slovy ‘Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní.‘. 
Městská část může v rámci veřejného projednání podat 
zásadní připomínku pouze k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny.". 
Návrh změny je nyní projednáván ve stejné podobě 
jako při společném jednání. 
Ve fázi společného jednání byla připomínkujícím 
podána věcně shodná zásadní připomínka, která byla 
vyhodnocena následovně: 
"Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. 
Protihluková opatření jsou realizovatelná v přiléhajících 
plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní podoba 
protihlukového opatření je předmětem následujících 
řízení (územní, stavební).". 
 
 
Podoba protihlukového opatření je mimo podrobnost 
územního plánu, jejich realizace se předpokládá v 
přiléhajících plochách IZ (izolační zeleň) a je 
předmětem následujících řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
S připomínkou bude seznámeno Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy. 

 

         

            

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. Částečný souhlas 2875914 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ  

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Tato 
skutečnost je zajištěna legislativně povinností každé 
nové stavby nezpůsobit další překračování hlukových  
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Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
1. MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíněnost 
provádění stavby, pro kterou je změna Z 2795/00 
pořizována, realizací protihlukových opatření, 
vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku pro 
denní a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. 
starou hlukovou zátěž, a to ve všech nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb. Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní. 

 

limitů, v případě úprav stávající dopravní stavby nelze 
přiznat korekci pro starou hlukovou zátěž. Bude 
podrobně řešeno v dalších fázích projektové přípravy 
staveb, a to včetně zkušebního provozu a verifikace 
modelových předpokladů měřením hluku. 

 

           

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. Částečný souhlas 2875915 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
2. MČ Praha 20 požaduje zpracovat 
aktualizovanou rozptylovou studii, která bude 
zohledňovat realizaci protihlukových opatření podle 
připomínky č. 1. Tuto připomínku považuje 
městská část za zásadní. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Rozptylová 
studie není protihlukovými opatřeními relevantně 
ovlivněna. 

 

         

           

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. Částečný souhlas 2875916 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
3. MČ Praha 20 požaduje v případě realizace 
stavby 510 rozpracovávat variantu umístění stavby 
510 do tunelu viz. usnesení RMČ Praha 20 č. 
109/2.5/13. Tuto připomínku považuje městská 
část za zásadní. Usnesení RMČ Praha 20 č. 
109/2.5/13: 1. Předložený posudek striktně 
vymezuje pouze stavbu 510 a bezprecedentně a 
účelově se vyhýbá hodnocení účelu této stavby, tj. 
zařazení do Pražského okruhu navazujícími 
stavbami, úsekem D1- Běchovice a Satalice - 
Suchdol, bez jejichž realizace stavba 510 postrádá 
ekonomické i faktické zdůvodnění. Protihlukové 
stěny neřeší stávající situaci (zplodiny, hluk, změny 
mikroklimatu). Z tohoto důvodu dále v případě 
realizace stavby 510 MČ Praha 20 požaduje 
rozpracovávat pouze variantu umístění stavby 510 
do tunelu. Je nutné posuzovat všechny 
nedostavěné úseky silničního okruhu Prahy ve 
vzájemné souvislosti. Současně konstatujeme, že 
nejsou schváleny Zásady územního rozvoje 
hlavního města Prahy. 2. Záměr není ani v 
posudku porovnáván variantně s požadovaným 
Aglomeračním okruhem, pseudovariantami jsou 
pouze počty MÚK na řešeném úseku, které ovšem 
posudek též neřeší. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Pražský 
(silniční) okruh SOKP v úseku Satalice - Běchovice 
(stavba č. 510) je již v provozu. Změna ÚP SÚ HMP 
řeší pouze lokální změny funkčních ploch z důvodu 
šířkových úprav vozovky SOKP v předmětném úseku 
Satalice - Běchovice za účelem jeho zkapacitnění vč. 
souvisejících úprav stávající mimoúrovňové křižovatky 
Pražský okruh - dálnice D11. Zároveň jsou umožněny 
dílčí úpravy křižovatkových větví této křižovatky 
související s preferencí hlavních dopravních vztahů i 
související dílčí úpravy šířkového uspořádání dálnice 
D11 v úseku bezprostředně navazujícím na 
mimoúrovňovou křižovatku s SOKP. Změna ÚP SÚ 
HMP umožní realizaci úprav na stávajícím úseku SOKP 
(stavba č. 510), které přispějí k větší bezpečnosti a 
plynulosti provozu. Úpravy zahrnují rozšíření počtu 
jízdních pruhů na SOKP v daném úseku na 2x3 
průběžné jízdní pruhy, přičemž zvýšení počtu jízdních 
pruhů bude převážně na úkor šířky středního dělícího 
pásu SOKP. 

 

         

           

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. Částečný souhlas 2875917 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
4. MČ Praha 20 postrádá informaci, jak bude 
šestiproudá komunikace (Pražský okruh, stavba 
510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně za 
stavbou 510 a to věcně i termínově. Žádáme o 
řešení v návaznosti na stavbu 510. Tuto  

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Stavba 
SOKP bude severně od stavby č. 510 pokračovat v 
koridoru dle platných ZÚR hl. m. Prahy a v souladu s 
platným ÚP SÚ HMP. Počty jízdních pruhů na 
pozemních komunikacích Územní plán SÚ HMP 
nedefinuje; skladba jednotlivých prvků šířkového 
uspořádání pozemních komunikací je mimo podrobnost 
územního plánu. Územní plán (a jeho změny) není 
nástrojem pro vypracování časového harmonogramu  
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připomínku považuje městská část za zásadní. 
 

realizace záměrů/staveb. 
 

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. Částečný souhlas 2875918 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
5. MČ Praha 20 není přesvědčena, že umístění 
protihlukových opatření uvažovaných v EIA a 
navrhované změně ÚP SÚ HMP, je v souladu s 
funkčními plochami podle stávajícího územního 
plánu. Tuto připomínku považuje městská část za 
zásadní. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. 
Protihluková opatření jsou realizovatelná v přiléhajících 
plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní podoba 
protihlukového opatření je předmětem následujících 
řízení (územní, stavební). 

 

         

           

              

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. Částečný souhlas 2875919 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
6. MČ Praha 20 žádá prokázání, že navrhovaná 
změna funkčního využití ve změně Z 2795/00 je 
pro protihluková opatření, uvedená v dokumentaci 
k EIA MZP244, dostatečná. Tuto připomínku 
považuje městská část za zásadní. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. 
Protihluková opatření jsou realizovatelná v přiléhajících 
plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní podoba 
protihlukového opatření je předmětem následujících 
řízení (územní, stavební). 

 

         

           

              

 

2) Dotčené orgány 
 

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

          

            

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

          

            

              

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

          

            

              

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy Sp.j. 

          

            

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2959895 
 

Z 2795/00 akceptovatelná - změna stávající plochy 
izolační zeleň /IZ/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, 
vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ a 
ostatní dopravně významné komunikace /S4/ na 
plochy dálnice, rychlostní silnice, Pražský okruh 
/SD/ a ostatní dopravně významné komunikace 
/S4/. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2959906 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle  

 

Pořizovatel bere upozornění na vědomí. Problematika 
bude předmětem až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. 
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§ 77 zákona“ 
 
 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
 
 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
 
 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
 
 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
Sp.j. 

Jiné 2875785 
 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen 
HSHMP), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s § 53 odstavce 1 zákona č. 183/2006 Sb., v  

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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platném znění, posoudila předloženou žádost o 
vydání stanoviska a vydává toto stanovisko: 
HSHMP akceptuje závěry zjištění vlivu na 
udržitelný rozvoj území. 

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
Sp.j. 

Jiné 2875803 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech chráněných 
prostorech a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v 
součtu), tak z jednotlivých druhů dopravy. Z výše 
uvedených důvodů HSHMP upozorňuje, že v rámci 
přípravy záměru (návrhu zástavby) na území 
změny ÚP SÚ HMP musí být respektován zákon č. 
258/2000 Sb., zejména § 77, odstavec 2 tohoto 
zákona, podle kterého v případě, že je v platné 
územně plánovací dokumentaci uveden záměr, 
který bude předpokládaným zdrojem hluku nebo 
vibrací, lze vydat kladné stanovisko orgánu 
ochrany veřejného zdraví ke stavbě, která by 
mohla být tímto dotčena, až po přijetí opatření k 
ochraně před hlukem nebo vibracemi. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se netýká 
problematiky územního plánu a jeho změn, ale přípravy 
případného záměru (návrhu zástavby), který by byl 
posuzován v rámci následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2961951 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Změna č. Z 2795/00 se týká území podél koridoru 
východní a severovýchodní části Pražského 
silničního okruhu, přičemž dojde ke změně 
funkčního využití ploch z IZ, ZMK, S4, VOP na SD 
a S4. Dotčen bude také Svépravický potok vedoucí 
pod celým tělesem MÚK Olomoucká. Odbor 
životního prostředí MHMP v rámci hodnocení vlivu 
na udržitelný rozvoj vyhodnotil záměr jako 
akceptovatelný za podmínky omezení zásahu do 
koryta toku a biokoridoru podél Svépravického 
potoka a jeho následné revitalizace. Za 
předpokladu dodržení této podmínky nemáme k 
navrhované změně připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Podmínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2961967 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
Ke změně č. Z 2795/00 – upozorňujeme, že odbor 
životního prostředí MHMP v rámci hodnocení vlivu 
na udržitelný rozvoj vyhodnotil záměr jako 
akceptovatelný za podmínky omezení zásahu do 
koryta toku a biokoridoru podél Svépravického  

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Podmínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 
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potoka a jeho následné revitalizace. Za 
předpokladu dodržení této podmínky, tj. zejm. toho, 
že nedojde k omezení ekologicko-stabilizační 
funkce ÚSES, nemáme k navrhované změně 
připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961969 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Částečný souhlas 2875848 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
ÚP HMP a jako dotčený orgán státní správy hájící 
zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) vydává 
toto stanovisko. Z hlediska ochrany ovzduší: 
Upozorňujeme, že v rámci budoucích návrhů 
záměrů bude v rámci projektové přípravy 
vyžadováno uplatnění zásad a opatření 
vycházejících z hlavního koncepčního dokumentu 
z hlediska kvality ovzduší „Programu zlepšování 
kvality ovzduší - aglomerace Praha CZ01“, tj. 
především opatření vyplývající z kódu AB17 – 
Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. Upozornění se netýká 
problematiky územního plánu a jeho změn, ale přípravy 
případného záměru (návrhu zástavby), který by byl 
posuzován v rámci následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Částečný souhlas 2885389 
 

Stanovisko podle § 10g zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí: Navrhovaná změna Z 2795/00 
slouží ke stavebním úpravám provozovaného 
úseku Pražského okruhu (úsek Satalice – 
Běchovice). Předmětný záměr byl prověřen v rámci 
posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona 
(kód záměru MZP244). Z uvedeného záměru se do 
této změny v této fázi promítá pouze výstavba 
nových křižovatkových větvích v rámci MÚK 
Olomoucká a jiná dílčí technická opatření. Ostatní 
činnosti, které byly záměrem v procesu EIA, budou 
realizovány v rámci stávajících ploch ÚPn bez 
nutnosti změny funkčního využití ploch. V prostoru 
MÚK Olomoucká dochází k průchodu lokálního 
biokoridoru L4/407 podél Svépravického potoka 
pod celým tělesem MÚK. Jedná se o stávající 
impakt, který bude zesílen rozšířením dopravních 
staveb v řešeném území. Dopravní řešení změny 
však bude mít významné vlivy na stávající 
dopravní situaci v okolí a dojde k významně 
pozitivnímu vlivu z hlediska hlukové a imisní zátěž 
území především v obdobích kongesce. Při 
omezení zásahu do koryta toku a biokoridoru podél 
Svépravického potoka a jeho následné revitalizaci 
je navrhovaná změna akceptovatelná a nelze 
očekávat negativní vliv na životní prostředí. Odbor  

 

Pořizovatel bere na vědomí souhlasné stanovisko 
Magistrátu hl. m. Prahy - odboru ochrany prostředí 
podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, vydané podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona. Toto stanovisko je zohledněno ve vyhodnocení 
připomínek k dané změně ÚP SÚ HMP. Požadavek, 
jehož splněním je souhlasné stanovisko podmíněno, se 
netýká změny ÚP SÚ HMP, ale projektové 
dokumentace konkrétní stavby a jejího projednání v 
rámci následného řízení (územní, stavební). 
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ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. e) a § 
23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
vydává podle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasné 
stanovisko podle § 10g zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí k celoměstsky významné 
změně Z 2795/00 Územního plán sídelního útvaru 
hlavního města Prahy při respektování níže 
uvedeného požadavku: V následném řízení a při 
projektovém řešení změny Z 2795/00 omezit zásah 
do koryta toku a biokoridoru podél Svépravického 
potoka. 

    

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 2875709 
 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky ústředním orgánem a 
odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy 
a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. 
Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, že 
ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje 
svěřených odvětví. Na základě ustanovení § 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán 
ve věcech dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 
písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. 
d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném 
znění, podle § 88 odst. 1 písm. s) a t) zák. č. 
49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a 
podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, v platném znění, k návrhu změny 
územního plánu hl. m. Prahy: Souhlasíme s 
upraveným vymezením koridoru pro zkapacitnění 
silničního okruhu kolem Prahy, jak je stanoveno v 
návrhu změny Z 2795/00. Změna je v souladu s 
řešením ověřeným v dokumentaci pro územní 
rozhodnutí „SOKP 510 Satalice - Běchovice, 
zkapacitnění“, které zpracovala fa APIS s.r.o. v září 
2013. Upozorňujeme, že zákonem č. 268/2015  

 

Pořizovatel bere souhlas, obsahující upozornění na 
zákonem zrušený pojem "rychlostní komunikace", na 
vědomí. 
Návrh změny ÚP SÚ HMP nebude v souvislosti s 
předmětným upozorněním upraven, a to z důvodu 
pořizované změny č. Z 2832/00. Jejím předmětem je 
aktualizace závazné části ÚP SÚ HMP, která byla 
vydána obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. 
m. Prahy, ve znění pozdějších obecně závazných 
vyhlášek a opatření obecné povahy. V rámci uvedené 
aktualizace se mimo jiné z textové části a grafické části 
(legenda výkresu č. 5 - Doprava) závazné části ÚP SÚ 
HMP vypouští pojem "rychlostní komunikace". 
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Sb., ze dne 15. září 2015, kterým se mění zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, se ruší pojem "rychlostní silnice". 

    

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Částečný souhlas 2875713 
 

Letecká doprava Na řešená území zasahuje 
ochranné pásmo letiště Praha/Ruzyně, které 
požadujeme respektovat. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. Ochranné pásmo letiště 
Praha - Ruzyně nezasahuje řešené území změny ÚP 
SÚ HMP. 

 

         

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Částečný souhlas 2875731 
 

Vodní doprava V řešeném území se nachází řeka 
Vltava, která je využívanou vodní cestou a 
požadujeme ji respektovat. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. Požadavek, uvedený ve 
stanovisku, je bezpředmětný, neboť daná změna ÚP 
SÚ HMP není v kontaktu s řekou Vltavou. 

 

         

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 2875640 
 

Změna ÚPN SÚ hl. m. Prahy se nenachází na 
území, pro které podle ustanovení zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, má Ministerstvo kultury 
zmocnění pro uplatňování stanovisek k pořizování 
územně plánovací dokumentace (ÚPD), proto se k 
ní z důvodů kompetencí v daném území 
nevyjadřuje. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha 

Jiné 2959624 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD")  

 

Limity využití území jsou obsaženy v Územně 
analytických podkladech hl. m. Prahy - ÚAP. 
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů: 
(Hlava III - Nástroje územního plánování, Díl I - územně 
plánovací podklady - územně analytické podklady § 25-
29). 
Dle § 25 a 26 stavebního zákona a dle § 4 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zapracování limitů využití území přesně 
přísluší územně analytickým podkladům, nikoli územně 
plánovací dokumentaci (územní plán). Požadavku v 
rámci změny územního plánu nelze vyhovět, nejde o 
požadavek k této konkrétní změně, ale o požadavek 
systémový, který systému nástrojů územního plánování 
odporuje a jde proti jeho logice. 
Limity využití území jsou obsaženy ve výkrese č. 910 
ÚAP. 
 
 
Pořizovatel bere oznámení o existenci zájmového 
území Ministerstva obrany na vědomí. Uvedený § 175 
stavebního zákona se týká předmětu následných řízení 
(územní, stavební). 
Připomínka je mimo podrobnost územního plánu. Bude 
k ní přihlédnuto v rámci následných řízení. 
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vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

    

              

 

16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

Bez připomínek 2875821 
 

Návrh změny ÚP SÚ HMP byl posouzen 
Ministerstvem obrany na základě ust. § 6 odst. 1 
písm. h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany ve smyslu 
§ 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem 
ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 
2011, částka 16 vydává následující stanovisko: 
Celé území hl. m. Prahy leží v zájmovém území 
Ministerstva obrany dle § 175 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 

Pořizovatel bere oznámení o existenci zájmového 
území Ministerstva obrany na vědomí. Uvedený § 175 
stavebního zákona se týká předmětu následných řízení 
(územní, stavební). 

 

       

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959838 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v řešení návrhů došlo oproti 
stavu zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 19. 1. 2017, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 10 z 18 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 19. 1. 
2017. K návrhům všech 18 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 1. 9. 2017, č.j. MMR 28973/2017-
81-2. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě uvedených skutečností ministerstvo 
porovnalo předmětné návrhy změn Z2789/00, 
Z2792/00, Z2793/00, Z2795/00, Z2804/00, 
Z2808/00, Z2820/00, Z2821/00, Z2827/00 a 
Z2831/00 zveřejněné pro účely veřejného jednání 
dne 23. 8. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_I
V_VJ_22/OOP.html s návrhy týchž změn 
zveřejněných  

 

Stanovisko bylo doručeno po termínu. Dle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, "K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.". 
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pro účely společného jednání konaného dne 19. 1. 
2017 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_I
V_spj_2/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

Souhlas 2886445 
 

Ministerstvo vydává následující stanovisko podle § 
50 odst. 7 stavebního zákona. Z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a soulad s politikou územního 
rozvoje nejsou v návrhu 18 CVZ IV ÚP SÚ HMP 
nedostatky, které by bránily zahájit řízení o vydání. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2959775 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochrany plynárenských zařízení. 

 

Pořizovatel bere souhlas na vědomí. Podmínka se týká 
až následných řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, stavební 
řízení. Limity využití území budou respektovány. 

 

       

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2959785 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokalita, která je předmětem změny, se nachází 
mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem této změny nijak 
omezeny. 

 

Pořizovatel bere odůvodnění stanoviska na vědomí. 
 

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2959795 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere odůvodnění stanoviska na vědomí. 
 

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Jiné 2959804 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Upozorňujeme na to, že na ploše změny se 
nachází metalický kabel, který je ve správě 
NET4GAS, s.r.o. Požadujeme proto, aby před 
eventuální stavební činností na těchto plochách 
žádali stavebníci o vyjádření NET4GAS, s.r.o. 
Současně upozorňujeme, že vedení je 
exportováno do portálu ÚAP poskytovatelů dat. 

 

Pořizovatel bere odůvodnění stanoviska na vědomí. 
Upozornění se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 

 

       

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 2875674 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci využívání nerostného bohatství 
na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. 
(horní zákon v platném znění) a jako ústřední 
orgán státní správy pro energetiku podle zákona č. 
458/2000 Sb. (energetický zákon v platném znění), 
v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon v platném znění) uplatňuje v rámci 
společného jednání k návrhu změny ÚP SÚ HMP a 
k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
následující stanovisko: Lokalita změny ÚP SÚ 
HMP nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve 
správním obvodu hlavního města Prahy; z tohoto 
hlediska bez připomínek. Jiné připomínky nejsou. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 2875694 
 

K vyhodnocení vlivů projednávané změny ÚP SÚ 
HMP na udržitelný rozvoj území Ministerstvo 
průmyslu a obchodu nemá připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 2959642 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že 
území dotčené změnou Z 2795/00 zasahuje do 
ochranného pásma RRL spoje MV (jev 82a – 
elektronické komunikační zařízení). Předmětná 
změna se týká změny využití území mj. na využití 
veřejné prospěšné stavby (VPS). Z důvodu 
ochrany stávajícího RRL spoje MV upozorňujeme 
na omezení výšky budoucí zástavby v území 
dotčené změnou Z 2795/00. Ochranná pásma 
spojů MV, včetně uvedení podélných profilů s 
vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v 
poskytnutých územně analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedeného ochranného 
pásma, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

Pořizovatel bere upozornění na vědomí. 
Požadavek se týká následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - 
územní řízení, stavební řízení. 
Limity využití území budou respektovány. 

 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Bez připomínek 2875749 
 

Ministerstvo vnitra ČR nemá z hlediska zájmů 
sledovaného jevu 81 (elektronické komunikační 
zařízení) připomínky, pokud bude dodržena 
ochrana stávajících RR spojů MV. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. Posouzení konkrétního 
záměru v předmětné funkční ploše ve vztahu k ochraně 
RR spojů Ministerstva vnitra (sledovaný jev A081 dle 
územně analytických podkladů hl. m. Prahy) je 
předmětem následných řízení (územní, stavební). 

 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Jiné 2875767 
 

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního 
řízení, bylo cestou OSM MV vyžádáno naše 
stanovisko. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. Požadavek se netýká 
problematiky územního plánu a jeho změn, ale 
případného budoucího záměru, který by byl 
projednáván v územním řízení. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 2875657 
 

MŽP uplatňuje k uvedeným návrhům změn v 
souladu s ustanovením § 50 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona následující stanovisko: Při posuzování 
jednotlivých změn vlny IV je nutné postupovat v 
souladu s opatřením ED 1 Územní plánování z 
Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Praha - CZ01, které shrnuje zásady pro tvorbu 
územně plánovací dokumentace z pohledu 
ochrany ovzduší. Tento Program nabyl účinnosti 
dne 13. 6. 2016 a je k dispozici online na stránkách 
MŽP: 
http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_
praha_2016. Tato navržená změna vlny IV nebude 
mít  

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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významný negativní dopad na kvalitu ovzduší. 
    

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu 

          

            

              

 

13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu Sp.j. 

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu 

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad Sp.j. 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2962020 
 

Z pohledu ložiskového geologa se na předmětném 
území ke dni 21. 8. 2019 nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2962040 
 

Změna zasahuje i do Přírodního parku Klánovice-
Čihadla (včetně dvou přírodních památek 
Xaverovský háj a Počernický rybník) a do Přírodní 
památky Chvalský lom, jež ukazuje významný 
geologický profil (křída). ČGS konstatuje, že by 
nemělo dojít k zásahu a negativnímu ovlivnění 
výše jmenovaných chráněných území. 

 

Pořizovatel bere konstatování na vědomí. Konstatování 
se týká až následných řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, 
stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 

 

       

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 2962044 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
vydání změny a veřejného projednání vyhodnocení 
vlivů této změny na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2959820 
 

Vůči návrhu změny neuplatňujeme námitky. 
 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR Sp.j. 

Souhlas 2875963 
 

Návrh změny doporučujeme. 
 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

            

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2956178 
 

V této věci nemá žádné námitky a s předloženým 
souhlasí. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Souhlas 2956168 
 

Z hlediska svých zájmů nemá připomínky. 
 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 2962056 
 

Je navržena změna funkčního využití ploch, z 
funkce: izolační zeleň /IZ/, zeleň městská a 
krajinná /ZMK/, ostatní dopravně významné 
komunikace /S4/, vodní toky a plochy, plavební 
kanály /VOP/; na funkci: dálnice, rychlostní silnice, 
Pražský okruh /SD/, ostatní dopravně významné 
komunikace /S4/, veřejně prospěšné stavby: 
navrhuje VPS xx/DK/14, xx/DK/17, xx/DK/22, 
xx/DK/25, xx/DK/45, rozšíření Pražského 
(silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice – 
Běchovice. 
Připomínka: 
V dotčeném území se nachází vodní toky Rokytka, 
Chvalka a Svépravický potok. Žádáme, aby 
územní plán respektoval aktuálně vyhlášené 
záplavové území a aktivní zónu záplavového 
území výše uvedených vodních toků. 

 

Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. 
Vymezení záplavového území, ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 
nemění. 
Bude postupováno v souladu s platnými právními 
předpisy. 

 

       

         

           

              

 

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

Bez připomínek 2961861 
 

Z 2795/00 (dílčí rozšíření Pražského silničního 
okruhu (SOKP) v úseku Satalice - Běchovice, vč. 
sjezdů - nájezdů v místě komunikačního propojení 
na dálnici D11 - Olomoucká), Praha - Dolní 
Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Satalice, 
Praha 14, Praha 20 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2961869 
 

Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí ERU na obchod s plynem s 
příslušnými kontakty je k dispozici na internetových 
stránkách ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač 
držitelů licencí). 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany) v rámci 
uvedené změny 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  

 

Pořizovatel bere na vědomí. Týká se až následných 
řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; územní řízení, stavební řízení. 
Limity využití území budou respektovány. Bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 
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736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 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 uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

    

              

 

142 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sp.j. Bez připomínek 2885414 
 

ŘSD ČR uplatňuje připomínky k návrhu změny Z 
2759/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy. Návrh změny Z 2759/00 je v souladu s 
řešením sledovaným v DÚR SOKP 510 Satalíce - 
Běchovice, zkapacitnění (APIS s.r.o. 09/2013). 

 

Pořizovatel bere na vědomí. V připomínce je chybně 
uvedeno číslo změny ÚP SÚ HMP. Vzhledem k obsahu 
sdělení nemůže být pochyb o tom, že jde o zřejmou 
nesprávnost v písemném vyhotovení připomínky a že 
připomínka se vlastně týká změny č. Z 2795 (Rozšíření 
Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice. 

 

         

            

              

 

142 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sp.j. Částečný souhlas 2885415 
 

Upozorňujeme, že Zákonem č. 268/2015 Sb., ze 
dne 15. září 2015 se mění zákon č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Zákon nabyl účinnosti 31.12.2015. Významnou 
částí novely jsou změny související s tzv. novým 
pojetím dálniční sítě, kdy se ruší se pojem 
„rychlostní silnice". V souladu s uvedeným 
požadujeme ve všech částech změny ÚP vypustit 
pojem rychlostní silnice. 

 

Připomínce bude vyhověno. Na základě upozornění 
bude změna ÚP SÚ HMP uvedena do souladu s 
aktuálním zněním zákona o pozemních komunikacích, 
a to tak, že pojem "rychlostní silnice" bude z návrhu 
změny ÚP SÚ HMP vypuštěn. Uvedený pojem bude 
vypuštěn rovněž z legendy výkresu č. 5 - Doprava, 
který je změnou ÚP SÚ HMP dotčen. 

 

         

           

              

 

142 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sp.j. Bez připomínek 2885416 
 

ŘSD ČR uplatňuje připomínky k návrhu změny Z 
2759/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy. Návrh změny Z 2759/00 je v souladu s 
řešením sledovaným v DÚR SOKP 510 Satalíce - 
Běchovice, zkapacitnění (APIS s.r.o. 09/2013). 

 

Pořizovatel bere na vědomí. V připomínce je chybně 
uvedeno číslo změny ÚP SÚ HMP. Vzhledem k obsahu 
sdělení nemůže být pochyb o tom, že jde o zřejmou 
nesprávnost v písemném vyhotovení připomínky. 
Připomínka se týká změny č. Z 2795 (Rozšíření 
Pražského (silničního) okruhu SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice. 

 

         

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2956158 
 

K navržené změně nemáme námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

364 MHMPP08AFRIH Bez připomínek 2876764 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem 
státu, který tvoří především železniční dopravní 
cestu a plní funkci vlastníka dráhy a oprávněného 
investora pro drážní stavby, zajišťuje provozování, 
provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční 
dopravní cesty. Vyjádření SŽDC se zároveň stává 
podkladem pro zpracování koordinovaného 
stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu  

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 
zákona č. 183/2006 Sb. Z hlediska koncepce 
rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme 
následující vyjádření: K návrhu změny nemáme 
připomínky. 

    

              

 

367 MHMPXP5XNQQV Jiné 2876968 
 

Veřejná vyhláška - oznámení o společném 
vystavení a projednání návrhů 18 celoměstsky 
významných změn vlny č. VI. ÚP SÚ hl.m. Prahy 
byla uveřejněna na úřední desce MHMP v době 
4.1. až 20.2.2017. Společné jednání proběhlo dne 
19.1.2017. Podle § 50 odst. 3) stavebního zákona 
každý může do 30 dnů uplatnit písemné 
připomínky a to předepsaným způsobem. Podle 
zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 2 
odst. 2) písm. g) se ochrana přírody a krajiny podle 
tohoto zákona zajišťuje mimo jiné i spoluúčastí v 
procesu územního plánování a stavebního řízení s 
cílem prosazovat vytváření ekologicky vyváženou a 
esteticky hodnotnou krajinu. Na základě 
uvedeného má inspekce z hlediska ochrany zájmů 
chráněných zák. č. 114/92 Sb. k níže uvedeným 
návrhům celoměstsky významným změnám vlny č. 
VI. dále uvedené připomínky: Z hlediska zájmů 
ochrany přírody a krajiny mají nezastavitelné 
plochy význam z hlediska zachování zeleně v 
krajině, ale i v zástavbě. Mají příznivý vliv na 
ochranu vodního režimu krajiny a v souvislosti s 
tím i ochranu vodních toků, které jsou jako VKP ze 
zákona chráněny (§ 3 a § 4 odst. 1 zák. č. 114/92 
Sb.). Nezastavitelné plochy umožňují retenci vody, 
zpomalují odtok z vody z území, snižují tak riziko 
vzniku povodní. Zeleň plní společenské funkce ve 
smyslu vyhl. č. 189/2013 Sb. Má příznivý vliv na 
mikroklima urbanizovaného území a na kvalitu 
ovzduší. Nezastavitelné plochy poskytují různé 
biotopy a zvyšují biodiversitu urbanizovaného 
území. Vznik nových rozsáhlých zastavitelných 
ploch na úkor nezastavitelných neodpovídá 
zásadám územního rozvoje a územně analytickým 
podkladům hl. m. Prahy. V rámci územního 
plánování je třeba zohlednit rovněž adaptaci na 
změnu klimatu. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. Dle závěrů vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, vč. vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí (SEA), je změna ÚP SÚ HMP 
akceptovatelná s podmínkami a opatřeními, která se 
však týkají následných řízení (územní, stavební). 
Magistrát hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí, jako 
příslušný úřad, vydal souhlasné stanovisko podle § 10g 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
podmíněné splněním požadavku. 

 

         

           

              

 

183 NET4GAS, s.r.o. Jiné 2961979 
 

Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4qas.cz. 
V zájmovém území, které je přílohou tohoto 
stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení 
provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. 
Upozorňujeme, že na daném území se mohou 
nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků čí 
správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná. 

 

Pořizovatel bere informaci, zákres a upozornění na 
vědomí. 
Týká se až následných řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, 
stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 

 

         

           

              

 

183 NET4GAS, s.r.o. Jiné 2961989 
 

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického 
zákona je pro uvedené stávající plynovody 
stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní  

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Týká se až následných řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
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pásmo na 150 m pro DN 500 a na 200 m pro DN 
700 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na 
obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) 
energetického zákona je ochranné pásmo 
anodového uzemnění a příslušných kabelových 
rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná 
vzdálenost anodového uzemnění 100 m na 
všechny strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. 
g) energetického zákona je pro telekomunikační 
sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
Ochranné pásmo elektropřípojky je 4 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 

 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní řízení, 
stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 

 

           

              

 

183 NET4GAS, s.r.o. Jiné 2961999 
 

Na WEB portálu http://portal.aeostore.cz/uap/ jsou 
pro pořizovatele územně analytických podkladů k 
dispozici aktuální údaje o území. V případě, že 
potřebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o 
ně na adrese: data@net4qas.cz. Data na 
webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č.1 
(údaje o území) se stahuje společně s daty. 
Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že 
data použije výhradně pro potřeby ÚAP a při 
zapracování těchto dat do návrhu nové úplné 
aktualizace územně analytických podkladů nedojde 
k jejich změně. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

183 NET4GAS, s.r.o. Jiné 2962008 
 

Upozorňujeme, že změna zasahuje do ochranného 
pásma plynárenského telekomunikačního zařízení. 
Umístění staveb v ochranném pásmu plynových 
zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, v platném znění, podmíněno 
předchozím vydáním písemného souhlasu 
provozovatele. Každý zásah do ochranného a 
bezpečnostního pásma musí být projednán s 
naším útvarem pro každou plánovanou akci 
jednotlivě. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Upozornění se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. Bude postupováno v souladu s platnými 
právními předpisy. 

 

         

           

              

 

183 NET4GAS, s.r.o. Bez připomínek 2962010 
 

K řízení o vydání změny nemáme připomínky. 
 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961879 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme následující připomínky a upozornění: 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. m. Prahy. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961889 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme následující připomínky a upozornění: 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 

 

       

         

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961900 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme následující připomínky a upozornění: 
Respektovat stávající přiváděcí řady DN 800, DN 
600 a Káranské řady 2 x DN 1200/1100, které 
procházejí řešeným územím. 

 

Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961905 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme následující připomínky a upozornění. 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
m. Prahy. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. 

 

       

         

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961915 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme následující připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok srážkových vod. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. 

 

       

         

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961925 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme následující připomínky a upozornění. 
Upozorňujeme na to, že územní plán řeší pouze 
nadřazené sítě. Ve většině lokalit se nachází 
místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování 
následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. 

 

       

         

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961939 
 

V případě 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 vodovodních řadů a kanalizačních stok do 
DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
    •  u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad 
DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok 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. 
 
 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí je nutno projednat se správcem PVS. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; územní 
řízení, stavební řízení. Limity využití území budou 
respektovány. Bude postupováno v souladu s platnými 
právními předpisy. 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 20. Doporučujeme vydání změny. 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/13 ze dne 9. 9. 2021 

 

 

 

Zásadní připomínky k návrhům změn ÚP SÚ HMP vlny 14                                                                                                                                           DATUM: 24.7.2020 
 

                

  

Číslo změny Městská část Předmět změny Připomínkující Text zásadní připomínky Rozhodnutí o zásadní připomínce 
 

                

  

2795 
 

Praha 20 
 

Rozšíření Pražského (silničního) 
okruhu SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice 

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
1. MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíněnost 
provádění stavby, pro kterou je změna Z 2795/00 
pořizována, realizací protihlukových opatření, 
vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku pro 
denní a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. 
starou hlukovou zátěž, a to ve všech nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb. Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Tato 
skutečnost je zajištěna legislativně povinností 
každé nové stavby nezpůsobit další překračování 
hlukových limitů, v případě úprav stávající dopravní 
stavby nelze přiznat korekci pro starou hlukovou 
zátěž. Bude podrobně řešeno v dalších fázích 
projektové přípravy staveb, a to včetně zkušebního 
provozu a verifikace modelových předpokladů 
měřením hluku. 

 

                

  

2795 
 

Praha 20 
 

Rozšíření Pražského (silničního) 
okruhu SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice 

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
2. MČ Praha 20 požaduje zpracovat 
aktualizovanou rozptylovou studii, která bude 
zohledňovat realizaci protihlukových opatření 
podle připomínky č. 1. Tuto připomínku považuje 
městská část za zásadní. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. 
Rozptylová studie není protihlukovými opatřeními 
relevantně ovlivněna. 

 

                

  

2795 
 

Praha 20 
 

Rozšíření Pražského (silničního) 
okruhu SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice 

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
3. MČ Praha 20 požaduje v případě realizace 
stavby 510 rozpracovávat variantu umístění 
stavby 510 do tunelu viz. usnesení RMČ Praha 
20 č. 109/2.5/13. Tuto připomínku považuje 
městská část za zásadní. Usnesení RMČ Praha 
20 č. 109/2.5/13: 1. Předložený posudek striktně 
vymezuje pouze stavbu 510 a bezprecedentně a 
účelově se vyhýbá hodnocení účelu této stavby, 
tj. zařazení do Pražského okruhu navazujícími 
stavbami, úsekem D1- Běchovice a Satalice - 
Suchdol, bez jejichž realizace stavba 510 
postrádá ekonomické i faktické zdůvodnění. 
Protihlukové stěny neřeší stávající situaci 
(zplodiny, hluk, změny mikroklimatu). Z tohoto 
důvodu dále v případě realizace stavby 510 MČ 
Praha 20 požaduje rozpracovávat pouze variantu 
umístění stavby 510 do tunelu. Je nutné 
posuzovat všechny nedostavěné úseky silničního 
okruhu Prahy ve vzájemné souvislosti. Současně 
konstatujeme, že nejsou schváleny Zásady 
územního rozvoje hlavního města Prahy. 2.  

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. 
Pražský (silniční) okruh SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice (stavba č. 510) je již v provozu. Změna 
ÚP SÚ HMP řeší pouze lokální změny funkčních 
ploch z důvodu šířkových úprav vozovky SOKP v 
předmětném úseku Satalice - Běchovice za účelem 
jeho zkapacitnění vč. souvisejících úprav stávající 
mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh - dálnice 
D11. Zároveň jsou umožněny dílčí úpravy 
křižovatkových větví této křižovatky související s 
preferencí hlavních dopravních vztahů i související 
dílčí úpravy šířkového uspořádání dálnice D11 v 
úseku bezprostředně navazujícím na 
mimoúrovňovou křižovatku s SOKP. Změna ÚP SÚ 
HMP umožní realizaci úprav na stávajícím úseku 
SOKP (stavba č. 510), které přispějí k větší 
bezpečnosti a plynulosti provozu. Úpravy zahrnují 
rozšíření počtu jízdních pruhů na SOKP v daném 
úseku na 2x3 průběžné jízdní pruhy, přičemž 
zvýšení počtu jízdních pruhů bude převážně na 
úkor šířky středního dělícího pásu SOKP. 
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Záměr není ani v posudku porovnáván variantně 
s požadovaným Aglomeračním okruhem, 
pseudovariantami jsou pouze počty MÚK na 
řešeném úseku, které ovšem posudek též neřeší. 

   

               

 

2795 
 

Praha 20 
 

Rozšíření Pražského (silničního) 
okruhu SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice 

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
4. MČ Praha 20 postrádá informaci, jak bude 
šestiproudá komunikace (Pražský okruh, stavba 
510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně 
za stavbou 510 a to věcně i termínově. Žádáme o 
řešení v návaznosti na stavbu 510. Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. Stavba 
SOKP bude severně od stavby č. 510 pokračovat v 
koridoru dle platných ZÚR hl. m. Prahy a v souladu 
s platným ÚP SÚ HMP. Počty jízdních pruhů na 
pozemních komunikacích Územní plán SÚ HMP 
nedefinuje; skladba jednotlivých prvků šířkového 
uspořádání pozemních komunikací je mimo 
podrobnost územního plánu. Územní plán (a jeho 
změny) není nástrojem pro vypracování časového 
harmonogramu realizace záměrů/staveb. 

 

               

 

2795 
 

Praha 20 
 

Rozšíření Pražského (silničního) 
okruhu SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice 

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
5. MČ Praha 20 není přesvědčena, že umístění 
protihlukových opatření uvažovaných v EIA a 
navrhované změně ÚP SÚ HMP, je v souladu s 
funkčními plochami podle stávajícího územního 
plánu. Tuto připomínku považuje městská část za 
zásadní. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. 
Protihluková opatření jsou realizovatelná v 
přiléhajících plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní 
podoba protihlukového opatření je předmětem 
následujících řízení (územní, stavební). 

 

               

 

2795 
 

Praha 20 
 

Rozšíření Pražského (silničního) 
okruhu SOKP v úseku Satalice - 
Běchovice 

 

40 MČ Praha 20, starosta Sp.j. 
 

Městská část Praha 20 uplatňuje k projednávané 
změně územního plánu Z 2795/00 následující 
zásadní připomínku, schválenou usnesením ZMČ 
Praha 20 č. ZMC/17/1/0017/17 ze dne 14.2.2017: 
6. MČ Praha 20 žádá prokázání, že navrhovaná 
změna funkčního využití ve změně Z 2795/00 je 
pro protihluková opatření, uvedená v 
dokumentaci k EIA MZP244, dostatečná. Tuto 
připomínku považuje městská část za zásadní. 

 

Se zásadní připomínkou se nelze ztotožnit. 
Protihluková opatření jsou realizovatelná v 
přiléhajících plochách IZ (izolační zeleň). Konkrétní 
podoba protihlukového opatření je předmětem 
následujících řízení (územní, stavební). 
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Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/13 ze dne 9. 9. 2021 

 

Návrh změny vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy – Z 2795/00 
doporučený ke schválení 
 

 

Číslo 
změny 

Ozn. Předmět Stav ÚP 
Navrhovaná 

změna 

Plocha/ 
Délka 

[m2/m] 

Městská 
část 

Vyhodnocení 
pořizovatele 

Doplněk 
KUP 

Závěr 
VURM Závěr Vyjádření IPR Vyjádření MČ 

2795 NV Rozšíření 

Pražského 

(silničního) 

okruhu SOKP 

v úseku 

Satalice - 

Běchovice 

izolační zeleň 

/IZ/; ostatní 

dopravně 

významné 

komunikace 

/S4/; vodní 

toky a plochy, 

plavební kanály 

/VOP/; zeleň 

městská a 

krajinná /ZMK/ 

funkční využití - 

výkres č. 4 

veřejně 

prospěšné 

stavby /VPS/ 

dálnice, 

rychlostní 

komunikace, 

PO – silnice 

S I/1 /SD/; 

ostatní 

dopravně 

významné 

komunikace 

/S4/ 

nové 

uspořádání 

funkčních ploch 

v souvislosti s 

rozšířením 

Pražského 

(silničního) 

okruhu SOKP v 

úseku Satalice - 

Běchovice 

veřejně 

prospěšné 

stavby /VPS/ 

9149 Praha 14, 

Praha 20, 

Praha - 

Dolní 

Počernice, 

Praha - 

Běchovice, 

Praha - 

Satalice 

Návrh změny byl 

projednán. Se 

změnou 

nesouhlasí MČ 

Praha 20. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

  Doporučuje vyjádření ke 

změně je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání" 

vyjádření ke 

změně je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání" 

 



 

Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/13 ze dne 9. 9. 2021 - návrh změny č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: Xqec9ySnjCic9q87xdV9 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=55563270446466655A44387274656165485330546E69477A6A64706B4F2B3549727468536B744C48675A5539474E6C70614F61512B6552656647396B7048566942574E74615A376E6753514E45467A4264446F5254337347696E5168574A76544164564E323675616458774D74532F4C43643358685A685379314254314D31477157434B50337A5A68774F593338646E48454C3731774A33586F397A48692F4C614759352F2F435378772B454F53676D5353475261335A4E6C434872314E5459636450714B373464762F594F454779727A2F564651447A2B5576722B31392F4A756479386C76703436647535643145304145773646545971764F3866643573484453477A3434344E4C612B37637265687067435957797A75366D65614D7254712B305967376476374A6C633D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=5A466F4569617035582F64394D4C6F496E4734494255484F64474F68524A484E6E4447306F557A6D55535A762B643252736B4C536550456D62445A7931436C375A2F4E6E322F4269617047794E44446651367479346F724A4C665853414A5A4A6968567468715A326C7348354F32614F537A525543535A787344476F7273485A362F6A4C6974644F35726330756E73454A5670474D7A6242414C2F4B414B457A4E694555656F516E794967746C3664684579536665672B6B5863496771666F534867424F4144544E55513361303145595632584E6B673D3D


 

Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/13 ze dne 9. 9. 2021 - návrh OOP č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: AKKoAAKBQgP6gTr7QlSG 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=5951696B4D5979354151745466344F7565674A5649386E7A2B34687742356A7A6563483162364F777930322F43372B3773414E536C684C6465722F6D4D6931766B346D334675756E4C5364565A546566656A6D684F4E4430592B3236385462384F47556C707256416B79353531417059475147495A71344542386C4B696969447548436B5555757A547936394530567331536E3679332F4C514A42593948354A386345485A6963476A36446D546248484B6B4E78695675654272675373346B786E31416954516D62304A51414A7949394441557A535656644E395A3154504536594E5276504373794F36646E6E594451646147484344587968676C645779394E
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=5A466F4569617035582F64394D4C6F496E4734494252565A4238644D36574F5552436154434A6A674432775A55383231714C696F4439796D52442F6A6977395050565773593568564C433661374854705A533755726E51567065354743696C507847365453794539764F3738316F744962506869572F7851485A6D755A307254492F67362F745867714246764A4839574B6C76464C4C694B554973304D50474D346E432B4E4737304545593D


























































Důvodová zpráva 
 

Obsahem tisku je schválení návrhu a vydání změny Z 2795/00 vlny IV celoměstsky 
významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy. 
  

Číslo změny Předmět Městská část 

2795 Rozšíření Pražského (silničního) okruhu SOKP v 
úseku Satalice - Běchovice 

Praha 14, Praha 20, Praha - 
Dolní Počernice, Praha - 
Běchovice, Praha - Satalice 

 

Seznam žadatelů je obsažen v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo usnesením č. 33/15 ze dne 12. 12. 2013 o schválení 
zadání změny Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy (dále 
jen „Změny“). Pro návrh Změny bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území (VVURÚ). 
     
Na základě §§ 50-54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), zajistil pořizovatel - Odbor územního rozvoje MHMP /UZR MHMP/ - 
společné jednání a veřejné projednání návrhu Změny, vydávané formou opatření obecné 
povahy, a VVURÚ.  

Oznámení o vystavení a společném jednání o návrhu Změny a VVURÚ bylo provedeno 
vyvěšením na úředních deskách MHMP a obesláním vyzvaných orgánů v souladu s § 50 
stavebního zákona. Dokumentace projednávaného návrhu Změny a VVURÚ byla vystavena 
od 4. 1. 2017 do 20. 2. 2017 k nahlédnutí u pořizovatele a na internetové adrese 
www.praha.eu. Stanoviska a připomínky, uplatněné v průběhu společného jednání k návrhu 
Změny, byly pořizovatelem vyhodnoceny.  

Pořizovatel zajistil posouzení společného jednání podle § 50 odst. 7 stavebního zákona 
nadřízeným orgánem (MMR ČR), který neshledal žádné nedostatky, v jejichž důsledku by 
nebylo možné zahájit řízení o územním plánu. 

Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Změny podle § 52 stavebního zákona, 
vydávané formou opatření obecné povahy, a VVURÚ, bylo provedeno zveřejněním na 
úředních deskách MHMP a úředních deskách MČ. Dokumentace projednávaného návrhu 
Změny byla po dobu veřejného projednání od 24. 7. 2019 do 30. 8. 2019 vystavena 
k nahlédnutí u pořizovatele a na internetové adrese www.praha.eu. Na základě veřejného 
projednání nedošlo k úpravě návrhu Změny. 

Pořizovatel ve vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání návrhu Změny a 
VVURÚ respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá dodržet dobu, ve které 
musí být stanoviska dotčených orgánů (DO), námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, námitky zástupce veřejnosti nebo oprávněného investora a ostatní 
připomínky k návrhu změny ÚP doručeny. K vyjádřením zaslaným po této době se nepřihlíží. 

Všechna vyjádření, řádně uplatněná v průběhu společného jednání a veřejného projednání 
návrhu Změny a VVURÚ, byla vyhodnocena a jsou uvedena v příloze č. 1 k usnesení.  

Návrh rozhodnutí o námitkách, uplatňovaných dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, není 
zpracován – námitky nebyly uplatněny. Návrh rozhodnutí o zásadních připomínkách 
městských částí k návrhu změny Z 2795/00, uplatněných podle § 25c obecně závazné 
vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., v platném znění, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, 
je obsažen v příloze č. 2 k usnesení.  

http://www.praha.eu/


Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska, pro která by nebylo možné Změnu vydat. 

Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP 639588/2020 ze dne 6. 5. 2020) byly dotčené orgány a 
MMR ČR ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Změny. Ve stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko dotčených 
orgánů ani MMR ČR. 

Návrh Změny byl projednán dne 14. 7. 2020 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán a 
památkovou péči ZHMP (VURM), který s vydáním změny souhlasí. Zápis je uveden v příloze 
č. 6 k usnesení.  

Na základě výsledků projednání je návrh Změny předkládán RHMP k projednání a vyslovení 
souhlasu s návrhem a vydáním změny. Návrh Změny byl původně součástí tisku  
R-37586, ale byl z tohoto tisku vyňat a nyní je pro něj zpracován tento individuální tisk. 

Následně byl návrh Změny projednán Radou hl. m. Prahy, která k němu přijala usnesení. 
Toto usnesení je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Veškeré podklady z projednání návrhu Změny jsou uloženy u pořizovatele, tj. na Odboru 
územního rozvoje – UZR MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. 

 
 
 
 
Přílohy k důvodové zprávě: 

1. Seznam žadatelů 
2. Usnesení RHMP 



Příloha č. 1 k důvodové zprávě č. … ze dne … 

 
Seznam žadatelů 

 
  

Číslo změny Předmět Žadatel 

2795 Rozšíření Pražského (silničního) okruhu 

SOKP v úseku Satalice - Běchovice 

************************* 

 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1803 
ze dne  2.8.2021 

k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2795 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna CVZ IV) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledky projednání návrhu změny Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných 
změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení 

2.  závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 6 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s návrhem rozhodnutí o zásadních připomínkách uplatněných k návrhu změny          
Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedeným      
v příloze č. 2 tohoto usnesení 

2.  s návrhem změny Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. 
Prahy, uvedeným v příloze č. 3 a č. 4 tohoto usnesení 

3.  s vydáním změny Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. 
Prahy formou opatření obecné povahy č. XX/2020, uvedeného v příloze č. 5 tohoto 
usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 

1.  předložit návrh na vydání změny Z 2795/00 vlny IV celoměstsky významných 
změn ÚP SÚ hl.m. Prahy Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 9.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-37872  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Na vědomí: odborům MHMP  
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