
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 29/18 
ze dne  9.9.2021 

k návrhu na vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledek projednání návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy 
včetně vyhodnocení, uvedený 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. 5 tohoto usnesení 

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

návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, uvedený v příloze č. 2 a č. 3 
tohoto usnesení 

I I I .   v y d á v á  

Aktualizaci č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, schválenou v bodě II. formou 
opatření obecné povahy č. 116/2021, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení 

I V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

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

Termín: 13.9.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9530  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                  

  

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/18 ze dne 9. 9. 2021  
 

       

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu zásad územního rozvoje SÚ HMP 
 

                  

 

DATUM: 14. 6. 2021 
 

                  

 

AZÚR 7 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 8, k. ú. Libeň 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

AZUR 7 - dokončení městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka - Košinka, stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

dle platného stavu ZÚR 
 

                  

 

Na: 
               

 

rozvoj veřejné dopravní infrastruktury 
  

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

182 Český báňský úřad 
            

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2976012 
 

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. 7 ZÚR hl. m. 
Prahy, která byla pořízena zkráceným způsobem na návrh 
oprávněného investora. 

  

Doručeno po termínu stanoveném pro podání 
stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění. Dle § 39 odst. 2 věty 
5 stavebního zákona se k později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a námitkám nepřihlíží. 

 

            

               

                  

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

            

              

                  

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2974052 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy (dále též „OCP MHMP“) jako dotčeného orgánu 
dle § 39 odst. 2 a § 42b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů Aktualizace č. 7 Zásad územního 
rozvoje hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání 
aktualizace 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Předmětem posuzované aktualizace č. 7 Zásad územního 
rozvoje hlavního města Prahy je úprava části koridoru 
Městského okruhu (MO) v úseku Pelc Tyrolka – Košinka 
(stavba č. 0081 MO Pelc Tyrolka – Balabenka). Dle v 
současné době platných ZÚR je koridor veden podél Vltavy 
kopírující ulici Povltavskou. Z důvodu rozporu mezi tímto 
vymezením a podmínkami souhlasného stanoviska MŽP k 
uvedené akci z roku 2012, prodlouženým v roce 2019, byla v 
roce 2019 pořízena dopravně urbanistická studie „Soubor 
staveb Městský okruh a Libeňská spojka“, ve které je řešena i 
úprava trasy v předmětném úseku Pelc Tyrolka – Košinka v 
souladu s podmínkami souhlasného stanoviska MŽP. V 
návaznosti na tuto studii byla navržena nyní posuzovaná 
aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hlavního města 
Prahy obsahující nové vymezení trasy koridoru MO v úseku 
Pelc Tyrolka – Balabenka. Dotčená část MO-A Pelc Tyrolka – 
Košinka má být vedena v tunelu po Bílou skálou, část MO-B 
pak ve stávající trase ulice Povltavská. OCP MHMP s 
ohledem na skutečnost, že tunelové vedení alespoň jednoho 
pásu MO je z hlediska dopadů provozu okruhu na ovzduší 
jednoznačně vhodnější, nemá k navrhované Aktualizaci č. 
7 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy 
připomínky. OCP MHMP upozorňuje, že v rámci přípravy 
stavby předmětného úseku MO bude nezbytné dořešit větrání 
tunelu a případné umístění výdechových těles. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Řešení větrání tunelu je záležitostí následných řízení. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2974053 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k aktualizaci ZÚR 
připomínek s tím, že dopady na povrchové a podzemní vody 
posoudíme např. v rámci procesu EIA či na základě 
projektového řešení stavby MO v navazujících stupních 
projektové přípravy, která bude z aktualizovaných ZÚR 
vycházet. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Řešení dopadů na povrchové vody je záležitostí 
následných řízení. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2974054 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K Aktualizaci č. 7 Zásad územního rozvoje hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska námi hájených zájmů 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2974055 
 

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. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2974056 
 

Z hlediska nakládání s odpady: 
K aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy 
č. 7, týkající se vymezení koridoru Městského okruhu v úseku 
Pelc – Tyrolka – Košinka, nemáme připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2974059 
 

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 
1478811/2020 ze dne 30. 9. 2020 o zahájení řízení o vydání 
Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dále 
též „ZÚR HMP“). 
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 
mohou nacházet: 
● 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. 
● nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich seznam je 
k dispozici na webových stránkách Národního památkového 
ústavu: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
● 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.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Týká se však až následných řízení. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2974060 
 

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. 7 ZÚR hlavního města Prahy 
následující. 
Výrok: Bez zásadních připomínek 
Odůvodnění: Předmětem Aktualizace č. 7 ZÚR HMP je, cit.: 
….dosažení souladu mezi požadavky na vymezení koridoru 
MO v úseku Pelc-Tyrolka –  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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Balabenka v platných ZÚR hl. m. Prahy, souhlasným 
stanoviskem MŽP k posouzení vlivů provedení záměru 
„Městský okruh, stavba č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – 
Balabenka“ , viz výše. Dosažení tohoto souladu není v 
rozporu s podmínkami ochrany určenými, na základě výše 
uvedeného legislativního rámce, pro území dotčené 
Aktualizací č. 7 ZÚR HMP. Z hlediska ochrany kulturních 
hodnot, sledovaných státní památkovou péčí v řešeném 
území nemáme k návrhu Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy č. 7 
zásadní připomínky. 

    

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Bez připomínek 2974048 
 

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 1478811/2020 ze dne 30. 9. 2020 o 
vydání stanoviska k řízení o vydání Aktualizace č. 7 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 vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního 
rozvoje hlavního města Prahy vyjadřovat. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

175 Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

          

            

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Bez připomínek 2974065 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve 
věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 
15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku 
podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v 
součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. 
(o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci následující stanovisko: 
Odbor elektroenereetikv a teplárenství nemá k  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP žádné připomínky. 
Odbor hornictví nemá k návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP 
žádné připomínky. 
Odbor jaderné energetiky nemá k návrhu Aktualizace č. 7 
ZÚR HMP žádné připomínky. 
Odbor průmyslové ekologie nemá k návrhu Aktualizace č. 7 
ZÚR HMP žádné připomínky. 
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu Aktualizace č. 7 
ZÚR HMP žádné připomínky. 
Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice nemá 
k návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP žádné připomínky. 
 

 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Jiné 2974066 
 

Odbor stavební úřad a Odbor plynárenství a kapalných paliv 
uplatňují toto své stanovisko. 
Dle podkladů se v oblasti Suchdol nachází v blízkosti 
předloženého návrhu Aktualizace č. 7 plynárenské zařízení v 
majetku GasNet s.r.o. Jedná se o VTL plynovody DN 300 a 
DN 200 s ochranným pásmem 4,0m a bezpečnostním 
pásmem 40,0m a 20,0m na každou stranu od líce potrubí. 
Proto požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický 
zákon). Před zahájením přípravných a projektových prací na 
jednotlivých případech uvedených v ZUR (stavbách, 
opatřeních apod.) je nutné zajistit si u společnosti GasNet 
s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením 
míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. 
Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní 
řešení těchto kolizních míst, bude odsouhlasena společností 
GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Týká se až následných řízení. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2974045 
 

Ministerstvo vnitra ČR 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 § 39 odst. 
2, § 42b odst. 4 stavebního zákona Vám sděluji, že z hlediska 
naší působnosti neuplatňujeme k návrhu Aktualizace č. 7 
Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (vymezení 
koridoru Městského okruhu v úseku Pelc – Tyrolka - Košinka) 
žádné připomínky.  

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

122 Ministerstvo zdravotnictví ČR 
          

              

 

174 Ministerstvo zemědělství Bez připomínek 2974050 
 

Na základě oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace 
č. 7 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy pod č. j.: 
MHMP 1478811/2020 ze dne 1. 10. 2020 sdělujeme, že k 
předloženému návrhu neuplatňujeme z hlediska 
vodohospodářského žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2974046 
 

V rámci řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního 
rozvoje hlavního města Prahy nemáme námitky ani 
připomínky.  

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Bez připomínek 2974049 
 

K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k oznámení o 
zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy sdělujeme: Odbor dopravy nemá v této 
věci žádné námitky a s předloženým oznámením 
souhlasí.  

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2974057 
 

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové 
péče podle § 32 písm. f zákona č.20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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 
mohou nacházet: 
● 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. 
● nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich seznam je 
k dispozici na webových stránkách Národního památkového 
ústavu: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
● 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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se však týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2974058 
 

Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje 
Ministerstvu kultury neuplatňovat k Aktualizaci č. 7 ZÚR HMP 
žádné zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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Výrok NPÚ: Bez zásadních připomínek 
Odůvodnění NPÚ: Předmětem Aktualizace č. 7 ZÚR HMP je, 
cit.: ….dosažení souladu mezi požadavky na vymezení 
koridoru MO v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka v platných 
ZÚR hl. m. Prahy, souhlasným stanoviskem MŽP k 
posouzení vlivů provedení záměru „Městský okruh, stavba č. 
0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka“ , viz výše. Dosažení 
tohoto souladu není v rozporu s podmínkami ochrany 
určenými, na základě výše uvedeného legislativního rámce, 
pro území dotčené Aktualizací č. 7 ZÚR HMP. Z hlediska 
ochrany kulturních hodnot, sledovaných státní památkovou 
péčí v řešeném území nemáme k návrhu Aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy č. 7 další zásadní připomínky. Závěrem Vás 
žádáme o zaslání stanoviska vašeho ministerstva NPÚ, 
generálnímu ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z 
důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci 
v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. 

    

              

 

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

Jiné 2974051 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných 
plynárenských zařízení v rámci území dotčeného koridorem 
MO v rámci Aktualizace č. 7 ZÚR HMP požadujeme obecně 
zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvl. § 68 (s upřesněním dle 
zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 
12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle § 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 zařízení s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

         

           

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 2974047 
 

K oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad 
územního rozvoje hlavního města Prahy (úprava vymezení 
koridoru Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka - Košinka) 
sdělujeme: Na vymezeném území, tj. v koridoru Městského 
okruhu v úseku Pelc-Tyrolka - Košinka se nachází 
samostatně vedený sdělovací kabel Pražské teplárenské a.s. 
Požadujeme respektování zákonného ochranné pásma 
sdělovacího kabelu Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění a při křížení či 
souběhu inženýrských sítí dodržet ČSN 736005 pro 
prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení. 
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Jiné 2974067 
 

MČ Velká Chuchle zásadně nesouhlasí s umístěním a 
realizací tzv. Nákladně dopravní odbočky železničního tunelu 
Tachlovice s vyústěním v Malé Chuchli související s 
budovaným koridorem Praha - Beroun. Zamýšlená stavba, 
která má jen v prozatímní studii naznačenou délku trvání 14 
až 15 let je v případě Malé Chuchle delší o další minimálně 3 
roky potřebné pro realizaci průzkumné štoly, která má teprve 
ukázat složitost budování vlastní stavby. Celkem to je 
minimálně 17 až 18 let zcela devastující nejen život občanů 
této lokality, která je z velké části památkově chráněna 
(památková zóna Chuchelské lázně včetně chráněných 
historických barokních skalních sklepů), ale i pro rozsáhlé 
přírodní bohatství světově unikátní oblasti Barrandien. 
Zejména se obáváme možnosti existence tzv. těžební jámy 
pro odvoz miliónů kubíků zeminy přes tuto lokalitu. Již 
současný tunel (v prokázaném nestabilním podloží se 
značnými průsaky vody) má svými vibracemi vliv na 
památkově chráněné stavby. Nezapomínejme ani na hodnotu 
unikátního světově uznávaného prvohorního dědictví. 
Obáváme se, že tato stavba bude pro obyvatele naší městské 
části a pro světově unikátní krajinu zcela likvidační a bude mít 
devastující následky pro život v této historické části Prahy. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Ta se však netýká projednávané Aktualizace č. 7 ZÚR 
HMP. Aktualizace č. 7 ZÚR HMP je úprava vymezení 
koridoru MO v úseku Pelc-Tyrolka - Košinka. Netýká se 
tedy tzv. Nákladně dopravní odbočky železničního 
tunelu Tachlovice. Změnu této části je možné 
připomínkovat u aktualizace, která bude zpracována na 
základě zprávy o uplatňování ZÚR, nebo u aktualizace, 
která se bude tomuto tématu speciálně věnovat. 

 

       

         

           

              

 

301 MHMPXPEZT5FM Jiné 2976375 
 

Univerzita Karlova se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 560/5, 
116 36, IČO: 00216208, jako vlastník vysokoškolského areálu 
v Praze 8, V Holešovičkách 747, čítajícího mj. pozemky 
parc.č. 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/6, 404/15, 404/17, 
404/19, 404/20, 404/29, 404/30, vše v k.ú. Libeň, zasílá 
námitku k Aktualizaci č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. 
Prahy (úprava vymezení koridoru Městského okruhu v úseku 
Pelc –Tyrolka – Košinka). 
Univerzita se ohrazuje proti zařazení citovaných pozemků do 
úpravy koridoru MO na Pelc – Tyrolce (část veřejně 
prospěšné stavby Z/511/DK). Univerzita Karlova žádá, aby 
tyto pozemky nebyly zahrnuty do vymezení veřejně 
prospěšné stavby. 
Areál Matematicko-fyzikální fakulty UK v ulici V 
Holešovičkách 747 je celoměstsky významné centrum 
vysokoškolské výuky, vědy a výzkumu s celostátním 
přesahem. Je nutné, aby v materiálu ZÚR byl zařazen důraz 
na jeho ochranu pro další stupně územně plánovacích 
dokumentů. 
Budování velkokapacitní celoměstsky významné komunikace, 
jako součásti MO, v omezeném prostoru kolem Bílé Skály by 
mělo být podmíněno již dokončeným Pražským okruhem. 
Univerzita  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Univerzita Karlova není oprávněna podat námitku, ale 
pouze připomínku. Dle stavebního zákona §42b odst. 4 
ve spojení s §39 odst. 2 je možnost podat námitku 
vyhrazena pouze můžou námitky k AZÚR podat pro 
dotčené obce, oprávněného investora nebo zástupce 
veřejnosti. 
Vymezení Městského okruhu jako veřejně prospěšné 
stavby je součástí platných ZÚR. Aktualizací ZÚR č. 7 
dochází pouze k úpravě vymezeného koridoru. S 
ohledem na umístění pozemků Univerzity Karlovy až k 
hraně stávající Povltavské ulice jsou tyto součástí 
veřejně prospěšné stavby Z/511/DK již v platných ZÚR. 
Konkrétní vedení trasy MO je předmětem následných 
řízení - především navazující změny Z 3125, ve které 
bude rozsah VPS i případné změny využití ploch 
upřesněn v podrobnějším měřítku. 
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žádá tuto podmínku zařadit do materiálu ZÚR. Další 
stahování dopravy do tohoto úseku bude hrozbou pro 
udržitelný rozvoj území Pelc –Tyrolky s jejím vysokoškolským 
areálem. 

    

              

 

300 MHMPXPEZZZQ3 Jiné 2976361 
 

Připomínka k Aktualizaci Zásad územního rozvoje Hlavního 
města Prahy č 7. 
K Aktualizaci předkládáme následující připomínku: 
1. S ohledem na stále ještě nevyjasněné řešení kontaktu 
Městského okruhu, Libeňské a Prosecké radiály, zejména, 
pokud jde o řešení ulice V Holešovičkách, navrhujeme, aby 
1.1. předchozí i aktualizací č. 7 navržené stavy vedení MO v 
ZÚR byly v ZÚR vedeny jako dvě rovnocenné varianty, 
1.2. nebyla provedena v aktualizaci navržená změna výroku, 
spočívající ve zrušení podmínky e) v oddílu 5.1.2.3 Městský 
okruh v odstavci Podmínky pro následné rozhodování o 
změnách v území, ve znění “ e) možnost využití ulice 
Povltavské podél Bílé skály pro jeden dopravní směr 
Městského okruhu ”. 
Odůvodnění: 
V roce 2020 proběhlo prověření možného trasování MO 
posouvajícího napojení Prosecké radiály pod Vychovatelnu a 
odstraňující povrchové vedení komunikace Nadřazeného 
komunikačního skeletu ulicí V Holešovičkách. Výsledky 
tohoto prověření byly negativní, s poukazem na neřešitelné 
sklonové poměry a jiné problémy. Předmětné prověření 
nicméně nevyhodnotilo některé možné varianty vedení 
tunelů, které jsou sklonově přijatelné a posouvají rozplety MO 
a Prosecké radiály mimo ražené tunely. Že takové řešení 
pravděpodobně existuje, dokládáme v přiložené ilustraci. 
Představená alternativa využívá koridor Povltavské pro jeden 
směr MO s cílem snížit objem podzemních staveb pod 
Korábem a Vychovatelnou na přijatelnou mez. Tento koncept 
nebyl prověřen ani rozpracován. Nebylo možné vstoupit s 
obdobným návrhem do jednání pracovní skupiny 
vyhodnocující možná řešení ulice V Holešovičkách, protože 
tato jednání nebyla veřejně přístupná: Nebylo možné 
diskutovat varianty z pozice externích expertů, kteří nebyli 
přizváni do pracovní skupiny; přítomnost jednoho zástupce 
nezávislé odborné veřejnosti byla pro posouzení tak zásadní 
a komplikované stavby zcela nedostačující. Z těchto důvodů 
chápeme otázku vedení MO v oblasti horní Libně jako stále 
otevřenou. Námi předkládaný koncept využívá k vedení 
jednoho směru MO koridor ulice Povltavské (ve formě 
hloubeného tunelu / zakrytí ). 
Navrhujeme proto zachovat v ZÚR stávající koridor MO jako 
variantu. Ponechání koridoru MO ve více variantách není 
nikterak na závadu další územní přípravě MO dle konceptu z 
roku 2019, ponechává ale otevřené dveře případnému 
alternativnímu řešení.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínce nebude vyhověno. 
Aktualizací ZUR č. 7 vymezená šířka koridoru MO 
zohledňuje dosažený stupeň poznání problematiky 
řešení dopravní infrastruktury v území, vytváří 
předpoklady pro obousměrné tunelové vedení MO pod 
Bílou skálou, které zatraktivní koridor ulice Povltavské 
podél Vltavy pro bezmotorovou dopravu, větší uplatnění 
zeleně a krátkodobou rekreaci podél řeky. Náročná 
stavba MO určená pro IAD musí do urbanizovaného 
území města přinést i pozitivní změny v souladu s 
principy trvale udržitelného rozvoje. Vymezený koridor 
MO umožňuje případné korekce řešení při splnění 
podmínek MŽP. AZÚR č. 7 je pořizována na základě 
souhlasného stanoviska MŽP z roku 2012, které bylo 
prodlouženo v roce 2019. Součástí tohto stanoviska 
jsou podmínky jako je souhrn opatření navržených k 
minimalizaci negativních vlivů záměru na životní 
prostředí a obyvatelstvo dle podmínek navržených 
zpracovatelem posudku, dotčených orgánů státní 
správy, samosprávy a dalších subjektů. V reakci na tyto 
podmínky byla zpracována dopravně urbanistická 
studie "Soubor staveb Městský okruh a Libeňská 
spojka, ze které tato aktualizace vychází. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2974061 
 

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále 
jen PVS) k Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace 
č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 
Z hlediska zásobování vodou má PVS k návrhu 
Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Upozorňujeme na to, že se v lokalitě nacházejí místní sítě, 
které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů 
projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2974062 
 

Z hlediska systému odkanalizování má PVS k návrhu 
Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Upozorňujeme, že nově vymezovaný koridor tunelu Pelc - 
Tyrolka - Balabenka koliduje s trasou kmenové stoky F o 
průměru DN 3 200 mm a částečně také kmenové stoky E o 
průměru DN 1 500 mm. Stoka F je vedena v rostlém masivu 
přírodní památky Bílé skály v úrovni cca. 183 m n. m. a je v 
tomto místě zahloubena přibližně 50 m pod terénem. Nově 
vymezovaný koridor dále kříží sběrač EF- E_5 VP 1 200/2 
000, sběrač EF- E_4 DN 250 a stoka VP 800/1200 v prostoru 
ulice Bulovka. 
U těchto stok nelze předpokládat možnost jejich přeložení (i 
vzhledem k hloubce vedení některých z nich) a proto je nutné 
tomuto přizpůsobit výškové řešení plánovaného tunelu Pelc - 
Tyrolka - Balabenka). Případné nezbytné přeložky 
vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se 
správcem PVS. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2974063 
 

V připomínkách jsou popsány pouze nadřazené kanalizační 
sběrače. Upozorňujeme na to, že v lokalitě se nacházejí 
místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných 
stupňů projektové dokumentace. 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2974064 
 

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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení. 
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5) Návrh pořizovatele 
 

 

 
     

  
  

  

Návrh Aktualizace č. 7 ZÚR HMP byl projednán. S návrhem nesouhlasily 2 právnické osoby (č.p. 300 a 301). Návrh Aktualizace č. 7 ZÚR HMP je možné předložit ZHMP k schválení a vydání formou opatření obecné 
povahy. 

  

         

 

6) Doplněk návrhu 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/18 ze dne 9. 9. 2021 

 

Návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
doporučený ke schválení 
 

 

 

Číslo 
změny 

Předmět Stav ÚP 
Navrhovaná 

změna 
Městská 

část 

Plocha/
Délka 

[m2/m] 

Vyhodnocení 
pořizovatele 

Doplněk KUP Závěr 
VURM 
Závěr 

Vyjádření 
IPR 

Vyjádření 
MČ 

AZUR 7 AZUR 7 - 

dokončení 
městského 

okruhu v 
úseku Pelc-

Tyrolka - 

Košinka, 
stavba č. 

0081 MO 
Pelc/Tyrolka 

- Balabenka 

dle 

platného 
stavu ZÚR 

rozvoj veřejné 

dopravní 
infrastruktury 

Praha 8 234237 Návrh Aktualizace č. 7 

ZÚR HMP byl 
projednán. S návrhem 

nesouhlasily 2 
právnické osoby (č.p. 

300 a 301). Návrh 

Aktualizace č. 7 ZÚR 
HMP je možné předložit 

ZHMP k schválení a 
vydání formou opatření 

obecné povahy. 

  Nepředloženo Doporučuje vyjádření k 

AZUR je 
obsaženo v 

příloze usnesení 
"výsledky 

projednání" 

vyjádření k 

AZUR je 
obsaženo v 

příloze 
usnesení 

"výsledky 

projednání" 

 

 

  

  



 

Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/18 ze dne 9. 9. 2021 - návrh AZÚR č. 7 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: Cs8TBdStkYHvdH44b6il 
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Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/18 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). 
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Heslo k otevření obsahu přílohy: 1oDgEKHTSSs7G7Gki5Vs 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=51584F7149487130784A6A59466431686356624642436248495367574345685936414470412B654148783139655067346B3546485A46444E66724577347245655A544B2F4136647847512F32684A382F466C6E4B685651726F6E2F505842554D42373866525061346B2F63736E726C5835322F6172754366717A416B4178373342774A486F6C366F6274736B504D574474636A38495938464150624D7069444F6B79516248376E32376C31356E537A6C71647554637438504C4579417A53525775584A542B68434C593632734D4A6D385A6D62714D584A696E454B4D4A49793466496676725A323548716473675A51634C7A79686F355A4A6171384C76445747734C2F7771684C49346B55354C4E56372B376E447155514D70334355384A724C6E616C7534614D387563673D
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Důvodová zpráva 

 
Investiční odbor Magistrátu hl. m. Prahy požádal dle § 42a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o 
zkrácený postup pořizování Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy týkající se 
vymezení koridoru Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Košinka.  
 
Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP na udržitelný rozvoj území nebylo 
zpracováno, vzhledem k tomu, že příslušné orgány ochrany přírody a krajiny vyloučily 
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  Následně Ministerstvo životního 
prostředí ve svém stanovisku došlo k závěru, že návrh Aktualizace č. 7 není nutné posuzovat 
z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. 
 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy v souladu s § 42a odst. 1 stavebního zákona svým 
usnesením číslo 12/21 ze dne 12. 12. 2019 souhlasilo s pořízením Aktualizace č. 7 ZÚR HMP. 
 
Na základě tohoto usnesení bylo zahájeno zpracování Aktualizace č. 7 ZÚR HMP týkající se 
dopravní infrastruktury, viz výše.  
 
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 ZÚR HMP bylo 
zveřejněno na úředních deskách Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí v době od 2. 10. 
2020 do 10. 11. 2020 včetně. Veřejné projednání se konalo 3. 11. 2020. Kompletní 
dokumentace návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP, vydávané formou opatření obecné povahy, 
byla zveřejněna současně s vyvěšením veřejné vyhlášky. Vystavena k nahlédnutí byla v 
tištěné podobě u pořizovatele na Odboru územního rozvoje MHMP a způsobem umožňující 
dálkový přístup na internetové adrese www.praha.eu v sekci Územní plánování a rozvoj 
města. 
 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pla
novani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html 
 
Všechna vyjádření řádně uplatněná v průběhu veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 7 
ZÚR HMP byla vyhodnocena a jsou uvedena v příloze č. 1 návrhu usnesení. Pořizovatel ve 
vyhodnocení veřejného projednání respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá 
dodržet dobu, ve které musí být stanoviska, připomínky a námitky k návrhu doručeny. 
K vyjádřením podaným po této době se nepřihlíží.  
 
Námitky k návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP, uplatňované dle § 39 odst. 2 stavebního 
zákona, podány nebyly. K návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP neuplatnily dotčené orgány 
negativní stanoviska, pro která by nebylo možno návrh vydat. 
 
Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP  326466/2021 ze dne 26. 3. 2021) byly dotčené orgány 
a MMR ČR ve smyslu § 39 odst. 4 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek 
k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP. Ve 
stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko dotčených orgánů. 
 
S návrhem na vydání Aktualizace č. 7 ZÚR HMP včetně výsledků projednání byl seznámen 
Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP (dále „VURM“) dne 8. 6. 
2021. VURM doporučuje vydání Aktualizace č. 7 ZÚR HMP. Zápis je uveden v příloze č. 5 
k usnesení Rady HMP.  
 
Návrhy Aktualizace č. 7 ZÚR HMP byl poté projednán Radou hl. m. Prahy (RHMP), která 
s návrhem vyslovila souhlas. Příslušné usnesení RHMP je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 
 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html


Na základě výsledků projednání je návrh Aktualizace č. 7 ZÚR HMP předkládán Zastupitelstvu 
HMP ke schválení a vydání formou opatření obecné povahy. 

 
Veškeré podklady z projednání návrhu Aktualizace č. 7 ZÚR HMP jsou uloženy u Pořizovatele 
(tj. na Odboru územního rozvoje – UZR MHMP, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1). 

 
 
Přílohy důvodové zprávy:  

1. seznam žadatelů 

2. usnesení RHMP 



Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
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Seznam žadatelů k AZUR 
 

 

číslo 
změny 

městská část žadatel předmět změny 

AZUR 7 Praha 8 
 

************************ AZUR 7 - dokončení městského okruhu v úseku 
Pelc-Tyrolka - Košinka, stavba č. 0081 MO 
Pelc/Tyrolka - Balabenka 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1808 
ze dne  2.8.2021 

k návrhu na vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledek projednání návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy 
včetně vyhodnocení, uvedený 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. 5 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s návrhem Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, uvedeným              
v příloze č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 

2.  s vydáním Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy formou opatření 
obecné povahy č. XX/2021, uvedeného v příloze č. 4 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 Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje 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-40979  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Na vědomí: odborům MHMP  
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