
          

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP 
 

          

 

DATUM: 10.11.2022 
 

          

 

Z 3125 / 00 
 

          

 

Místa akce: 
       

 

Praha 3, k.ú. Žižkov, Praha 3, k.ú. Vysočany         Praha 8, k.ú. Libeň            Praha 9, k.ú. Libeň            Praha 9, k.ú. Vysočany         Praha 9, k.ú. 
Hrdlořezy        Praha 10, k.ú. Strašnice        Praha 10, k.ú. Malešice         Praha 15, k.ú. Hostivař 

 

          

 

Předmět: 
        

 

vymezení severovýchodní části městského okruhu 
 

          

 

Z: 
        

          

 

čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň /IZ/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , izolační zeleň /IZ/ plochy a 
zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ , izolační zeleň /IZ/ sady, zahrady a vinice /PS/ , izolační zeleň /IZ/ sběrné komunikace 
městského významu /S2/ , lesní porosty /LR/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící 
výroby a služeb s kódem míry využití území G /VN-G/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ 
nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, 
parkoviště P+R /DH/, sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice /PS/ izolační zeleň /IZ/ , sady, zahrady a vinice /PS/ nadřazené sběrné 
komunikace celoměstského významu /S1/ , sběrné komunikace městského významu /S2/, sběrné komunikace městského významu /S2/ izolační zeleň 
/IZ/ , sběrné komunikace městského významu /S2/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , tratě a zařízení železniční dopravy, 
nákladní terminály /DZ/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , 
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, 
plavební kanály /VOP/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně 
smíšené /SV/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , všeobecně smíšené /SV/ tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní 
terminály /DZ/ , všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/, všeobecně 
smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/, výroby, skladování a distribuce /VS/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové 
osady /PZO/ nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ , zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/ 
dle platného ÚP 

 

          

 

Na: 
        

 

čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň /IZ/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ , lesní porosty /LR/, nadřazené sběrné 
komunikace celoměstského významu /S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/, ostatní 
dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, 
sady, zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice /PS/ ostatní dopravně významné komunikace /S4/ , sběrné komunikace městského významu /S2/, 
tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, veřejné vybavení /VV/, vodní toky  
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a plochy, plavební kanály /VOP/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/, 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem 
míry využití území F /SV-F/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/, 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ ostatní dopravně 
významné komunikace /S4/ , zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
dle podkladové studie 

  

                

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                

 

1) Městská část 
 

                

 

30 MČ Praha 10, starosta Sp.j. Souhlas 2992759 
 

Stanovisko MČ Praha 10 k návrhu změny 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 
3125/00  
Na základě společného jednání o návrhu změny 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 
3125/00 ze dne 13. 9. 2022 si Vás dovolujeme 
informovat o přijatých usneseních Rady městské 
části Praha 10 k návrhu výše uvedené změny. Na 
základě pověření Radou městské části Praha 10 
Vám sdělujeme následující (viz Příloha 
připomínky_ID_2992759). 
Městská část Praha 10 souhlasí s návrhem 
změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy Z 3125/00.  

  

 
 

             

                

 

2) Dotčené orgány 
 

                

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

            

              

                

 

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

            

              

                

 

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

Souhlas 2992718 
 

Dopisem podaným dne 23. 8. 2022 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 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 § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
předloženou žádost o vydání vyjádření 
(stanoviska) k oznámení o společném jednání o 
návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP. HSHMP 
návrh posoudila a vydává toto vyjádření 
(stanovisko): Předložený návrh změny Z 3125/00 
ÚP SÚ HMP (změna funkčního využití ploch v 
souvislosti se stavbou Městského okruhu) je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
Sp.j. 

Jiné 2992719 
 

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). 

 

 
 

       

           

              

 

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

Jiné 2992720 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
minimálně tyto dokumenty dle § 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 zátěže 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. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Jiné 2992721 
 

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  
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pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

    

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2992754 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy (dále též jen „OCP MHMP“) 
jako dotčeného orgánu podle § 50 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Návrh změny Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy č. 3125/00 – společné 
jednání s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj 
území 
Z hlediska ochrany vod: Pořizovaná změna 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy č. Z 3125/00 řeší upřesnění trasy 
severovýchodní části Městského okruhu. Jedná se 
o poměrně rozsáhlé řešené území v úseku Pelc-
Tyrolka – Štěrboholská radiála a dále o úsek 
Libeňské spojky v katastrálních územích Hrdlořezy, 
Malešice, Strašnice, Žižkov, Hostivař, Vysočany a 
Libeň. Trasa přechází přes vodní toky a zčásti je 
lokalizována ve stanoveném záplavovém území. 
Změna se dotkne vymezení funkčního využití ploch 
v trase této dopravní stavby a dále dojde ke 
změnám ve vymezení veřejně prospěšných staveb. 
V oblasti Pelc-Tyrolky je ve vztahu k nově 
navrhovaným tunelům navržena trasa linie 
protipovodňové ochrany pro Q2002 (PPO) 
zajišťované městem. Současně je navrženo 
zrušení stávající vybudované PPO kolem kolejí 
Univerzity Karlovy a kolem Matematicko-fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy. Nově navrhovaná linie je 
navržena od navázání do stávající linie PPO na 
rozhraní ulic Nová Povltavská a Povltavská a 
pokračuje jižně přímo k portálu nových tunelů pod 
Bílou skálou. Součástí PPO jsou i přisypané části 
tunelů, které budou realizovány hloubením. Pro 
tuto změnu bylo dle odůvodnění změny 
zpracováno „Posouzení vlivu portálu tunelu a PPO 
vyústění Městského okruhu v lokalitě Pelc/Tyrolka 
na odtokové poměry při návrhové povodni Q2002“, 
DHI, a.s., 04/2022, které konstatuje, že celkový 
negativní vliv úpravy na hladiny je nepatrný a 
zvýšení hladiny nad úpravou minimální. Nově 
navržená trasa linie PPO je vymezena také jako 
veřejně prospěšná stavba. Vliv na režim proudění 
podzemní vody se předpokládá v případě tunelů 
pod Bílou skálou a též u tunelu Libeňské spojky. S 
navrženou změnou územního plánu souhlasíme 
bez připomínek. Konkrétní projektová řešení,  
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která budou vycházet ze změny, budeme 
posuzovat v navazujících postupech podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí a dle 
stavebního zákona. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2992755 
 

Z hlediska lesů: Navrhovaná změna Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. 
3125/00 řeší upřesnění trasy severovýchodní části 
Městského okruhu. Změnou dochází k záborům 
lesních pozemků v několika katastrálních územích: 
Vysočany, Malešice, Strašnice, Hostivař. Jedná se 
nicméně s ohledem na velikost a význam stavby 
Městského okruhu o relativně menší zábory 
většinou okrajových částí lesa. Z hlediska lesa je 
změna i zčásti pozitivní, a to v katastrálním území 
Hostivař, kde odsouvá silniční okruh mimo 
současným územním plánem předpokládanou 
trasu vedoucí přes lesní pozemky. Se změnou 
souhlasíme a v rámci možností budeme 
požadovat v navazujících řízeních minimalizaci 
záborů lesních pozemků, popř. omezení 
fragmentace lesa. 

 

 
 

       

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2992756 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto 
sdělení je oznámení o společném jednání o návrhu 
změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, jejímž předmětem je trasa 
severovýchodní části Městského okruhu (stavba č. 
0081 MO Pelc Tyrolka – Balabenka, stavba č. 
0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála a 
stavba č. 8318 Libeňská spojka). Projednávaný 
návrh změny aktualizuje vymezení koridoru 
Městského okruhu v platném Územním plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy v jeho 
severovýchodní části, který je součástí 
nadřazeného komunikačního systému hlavního 
města Prahy (Pražský okruh – dříve SOKP, 
Městský okruh a soustava radiál). Současně s 
návrhem změny je projednávána dokumentace 
vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj 
území (VVURÚ), jejíž součástí je rozptylová studie, 
která hodnotí vliv navrhované změny na kvalitu 
ovzduší. Modelové hodnocení kvality ovzduší v 
posuzovaném území bylo provedeno v pravidelné 
síti referenčních bodů a dále ve vybraných bodech 
v prostoru obytné zástavby v okolí záměru. 
Modelovými výpočty rozptylové studie je 
provedeno vyhodnocení celkové imisní zátěže v 
hodnocené lokalitě ve stavu se změnou Z 3125/00. 
Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních 
koncentrací publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 
2016-2020) jsou v oblasti Městského okruhu 
splněny imisní limity pro všechny sledované 
veličiny. Průměrné roční imisní koncentrace oxidu 
dusičitého (NO2) dosahují 21,2-24,9 μg. m-3 , 
poletavého prachu frakce PM10 21,5-23,0 μg. m-3 
, poletavého prachu frakce PM2,5 16,1-17,0 μg. m- 
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3 , benzenu 1,1-1,2 μg. m-3 a benzo(a)pyrenu 0,8- 
0,9 ng. m-3 . U 24hodinových imisních koncentrací 
PM10 jsou 36. nejvyšší hodnoty v úrovní 37,4- 40,8 
μg. m-3. 
Nejvyšší průměrné roční koncentrace oxidu 
dusičitého (NO2) byly vypočteny pouze v okolí 
tunelových portálů a v oblasti Jižní spojky: 20-27 
μg. m-3 , na většině zájmového území: 14- 18 μg. 
m-3 , ve vybraných bodech: 13,6-18,15 μg. m-3 . 
Nejvyšší průměrné roční koncentrace polétavého 
prachu PM10 byly vypočteny lokálně u závodu 
KARE Praha v hodnotě do 61 μg. m-3 , v 
nejbližším okolí Jižní spojky: 35-40 μg. m-3 , na 
většině území lze očekávat koncentrace do 25 μg. 
m-3 . Ve vybraných referenčních bodech 
dosahovaly hodnoty 19,87-27,17 μg. m-3 . 
Nejvyšší průměrné roční koncentrace polétavého 
prachu PM2,5 byly vypočteny lokálně opětovně u 
závodu KARE Praha v hodnotě do 37 μg. m-3 , v 
nejbližším okolí Jižní spojky: 16-18 μg. m-3 , v 
širším okolí Jižní spojky a lokálně v okolí některých 
portálů tunelů: 14-16 μg. m-3 , na většině území 
lze očekávat koncentrace do 14 μg. m-3 . Ve 
vybraných referenčních bodech bylo dosaženo 
hodnot 11,59-13,73 μg. m-3 . Nejvyšší průměrné 
roční koncentrace B(a)P byly vypočteny v blízkosti 
Jižní spojky a u některých portálů tunelů v 
hodnotách 0,7-0,9 ng. m-3 , v širším okolí hodnoty 
0,6-0,7 ng. m-3 , na většině výpočtové oblasti 0,4-
0,6 ng. m-3 . Ve vybraných referenčních bodech 
dosahovaly hodnoty 0,382- 0,57 ng. m-3 . Jak 
vyplývá z modelových výpočtů, ve vybraných 
referenčních bodech na nejbližší obytné zástavbě 
by nemělo docházet k překračování imisních limitů 
výše sledovaných znečišťujících látek. Překročení 
imisního limitu bylo vypočteno zcela lokálně v 
případě průměrných ročních koncentrací 
polétavého prachu obou frakcí. V obou případech 
se jedná o nejbližší okolí závodu KARE Praha (v 
oblasti ulic Chodovská, Záběhlická a Jižní spojka). 
Překročení imisního limitu bylo vypočteno na 0,2-
0,3 % území výpočtové oblasti. 
K návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se 
orgán ochrany ovzduší vyjádřil v bodě 4. 
souhrnného stanoviska č. j. MHMP 602637/2018 
SZn.: S-MHMP 450963/2018 OCP ze dne 18. 4. 
2018. Ve svém vyjádření orgán ochrany ovzduší 
vznesl některé připomínky, na které nebylo 
reagováno v dokumentaci vyhodnocení vlivů 
Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) 
ani v textové části odůvodnění změny 
územního plánu. 
Z hlediska ochrany ovzduší se jednalo o: 
1) Optimalizaci rozsahu tunelových úseků a jejich 
výdechů z hlediska vlivu na ovzduší a obyvatele při 
sledování kvality urbanistického návrhu řešení,  

  

        

 

Z 3125 / 3125 
  

Str. 6 z 35 
 



              

       

aplikace účinných odsávacích zařízení. Jedná se 
především o optimalizační výpočty tunelových 
výduchů, kterými bude určena jejich přesná poloha 
a výška ve vazbě na imisní zatížení v okolí 
tunelových portálů. 
2) Koordinaci přípravy Městského okruhu (včetně 
trasy severovýchodní části Městského okruhu) s 
přípravou dopravně organizačních opatření na 
území hlavního města Prahy (zejména ve vazbě na 
plánované zpoplatnění komunikací v oblasti 
vymezené uvnitř Městského okruhu, regulaci 
nákladní dopravy, atd.). 
Uplatnění souboru technických a dopravně 
organizačních opatření pro regulaci automobilové 
dopravy v centrální části města je nezbytnou 
podmínkou Optimalizovaného výhledového 
dopravního stavu, který je nejpříznivěji 
hodnoceným stavem při posuzování 
severovýchodní části Městského okruhu v procesu 
EIA. Neopomenutelným předpokladem 
Optimalizovaného výhledového stavu je také 
zprovoznění celé nadřazené komunikační sítě 
(NKS) a silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). 
Jak vyplynulo z provedeného vyhodnocení kvality 
ovzduší v Optimalizovaném výhledovém stavu (v 
rámci procesu EIA), na celém území města by 
mělo dojít k výraznému poklesu imisních 
koncentrací sledovaných látek. Nadlimitní hodnoty, 
především krátkodobé, by se měly vyskytovat 
pouze v těsné blízkosti některých křižovatek, 
tunelových portálů a některých otevřených úseků 
Městského okruhu. 
Orgán ochrany ovzduší požaduje, aby při 
přípravě a projednávání změny Z 3125/00 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy byla uplatněna příslušná opatření 
obsažená v Akčním plánu k Programu 
zlepšování kvality ovzduší PZKO 2020+, 
Aglomerace Praha CZ01, Druhá část – 
Podpůrná opatření a v souladu s Plánem 
udržitelné mobility. K trase severovýchodní části 
Městského okruhu se mohou vztahovat zejména 
opatření k realizaci propojovacích komunikací pro 
automobilovou dopravu, budování obchvatu, 
selektivní nebo úplné zákazy vjezdu, omezení 
prašnosti výsadbou liniové zeleně, apod. Aplikací 
uvedených opatření dojde k omezování vlivu 
škodlivých emisí na obytnou zástavbu. Realizací 
uvedených opatření by mělo také dojít k naplnění 
Optimalizovaného výhledového stavu, příznivě 
hodnoceného v proběhlém procesu EIA. Při 
zohlednění výše uvedených podmínek lze z 
hlediska ochrany ovzduší s navrhovanou 
změnou územního plánu souhlasit. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2992757 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Změna 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy č. Z 3125/00 je navrhována z důvodu  
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upřesnění trasy severovýchodní části Městského 
okruhu. Plánovaná trasa bude procházet územím 
Přírodní památky Bílá Skála, kde bude realizován 
ražený tunel. Pro předmětnou změnu bylo 
zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území s podmínkami pro realizaci stavby. Orgán 
ochrany přírody s předmětnou změnou územního 
plánu souhlasí bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 2992758 
 

Z hlediska odpadů: K předložené změně 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy č. 3125/00 nemáme připomínky. 

 

 
 

       

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 2992682 
 

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 1486837/2022 ze dne 22. 8. 2022 o 
společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 
Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ) 
hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na 
udržitelný rozvoj. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Datum: 2022 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedeného návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
 
    •  Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
    •  V řešeném území se nacházejí nemovité 
kulturní památky, vedené v Ústředním seznamu 
kulturních památek pod číslem rejstříku, viz: 
http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
    •  Řešené území je nutno chápat jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.  
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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. 
Podrobněji, též http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 50 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu změny Z 
3125/00 ÚP SÚ HMP následující připomínky. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 2992685 
 

PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ZMĚNY Z 3125/00 ÚP SÚ HMP: 
Zájmu státní památkové péče se dotýkají 
následující lokality změny: 
ZMĚNA č. Z 3125/00 území ochranného pásma 
pražské památkové rezervace 
Městská část: Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 
10, Praha 15 
Katastrální území: Hostivař, Hrdlořezy, Libeň, 
Malešice, Strašnice, Vysočany, Žižkov 
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části 
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch 
z funkce: plochy a zařízení hromadné dopravy 
osob, parkoviště P+R /DH/, urbanisticky významné 
plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství 
/DU/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a 
nákladní terminály /DZ/, tratě a zařízení železniční 
dopravy, vlečky a nákladní terminály s územní 
rezervou nadřazené sběrné komunikace 
celoměstského významu /DZ/S1/, izolační zeleň 
/IZ/, izolační zeleň s územní rezervou plochy a 
zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R 
/IZ/DH/, izolační zeleň s územní rezervou sady, 
zahrady a vinice, /IZ/PS/, izolační zeleň s územní 
rezervou nadřazené sběrné komunikace 
celoměstského významu /IZ/S1/, izolační zeleň s 
územní rezervou sběrné komunikace městského 
významu /IZ/S2/, lesní porosty /LR/, čistě obytné 
/OB/, všeobecně obytné /OV/, sady, zahrady a 
vinice /PS/, sady, zahrady a vinice s územní 
rezervou izolační zeleň /PS/IZ/, sady, zahrady a 
vinice s územní rezervou nadřazené sběrné 
komunikace celoměstského významu /PS/S1/, 
zahrádky a zahrádkové osady /PZO/, zahrádky a 
zahrádkové osady s územní rezervou nadřazené 
sběrné komunikace celoměstského významu 
/PZO/S1/, nadřazené sběrné komunikace 
celoměstského významu /S1/, sběrné komunikace 
městského významu /S2/, sběrné komunikace  
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městského významu s územní rezervou izolační 
zeleň /S2/IZ/, sběrné komunikace městského 
významu s územní rezervou nadřazené sběrné 
komunikace celoměstského významu /S2/S1/, 
ostatní dopravně významné komunikace /S4/, 
ostatní dopravně významné komunikace s územní 
rezervou nadřazené sběrné komunikace 
celoměstského významu /S4/S1/, všeobecně 
smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry 
využití D /SV-D/, všeobecně smíšené s kódem 
míry využití E /SV-E/, všeobecně smíšené s kódem 
míry využití G /SV-G/, všeobecně smíšené s 
územní rezervou tratě a zařízení železniční 
dopravy, vlečky a nákladní terminály /SV/DZ/, 
všeobecně smíšené s územní rezervou nadřazené 
sběrné komunikace celoměstského významu 
/SV/S1/, nerušící výroby a služeb /VN/, nerušící 
výroby a služeb s kódem míry využití G /VN-G/, 
vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vodní 
toky a plochy, plavební kanály s územní rezervou 
nadřazené sběrné komunikace celoměstského 
významu /VOP/S1/, výroby, skladování a distribuce 
/VS/, veřejné vybavení /VV/, zeleň městská a 
krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná s územní 
rezervou nadřazené sběrné komunikace 
celoměstského významu /ZMK/S1/, parky, 
historické zahrady, hřbitovy /ZP/, celoměstský 
systém zeleně (CSZ), územní systém ekologické 
stability (ÚSES), stávající veřejně prospěšné 
stavby (VPS), záplavové území 
na funkci: plochy a zařízení hromadné dopravy 
osob, parkoviště P+R /DH/, urbanisticky významné 
plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství 
/DU/, tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a 
nákladní terminály /DZ/, izolační zeleň /IZ/, izolační 
zeleň s územní rezervou ostatní dopravně 
významné komunikace /IZ/S4/, lesní porosty /LR/, 
čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, sady, 
zahrady a vinice /PS/, sady, zahrady a vinice s 
územní rezervou ostatní dopravně významné 
komunikace /PS/S4/, zahrádky a zahrádkové 
osady /PZO/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ 
s územní rezervou ostatní dopravně významné 
komunikace /PZO/S4/, nadřazené sběrné 
komunikace celoměstského významu /S1/, sběrné 
komunikace městského významu /S2/, ostatní 
dopravně významné komunikace /S4/, všeobecně 
smíšené /SV/, všeobecně smíšené s kódem míry 
využití C /SV-C/, všeobecně smíšené s kódem 
míry využití D /SV-D/, všeobecně smíšené s 
kódem míry využití E /SV-E/, všeobecně smíšené s 
kódem míry využití F /SV-F/, všeobecně smíšené s 
kódem míry využití G /SV-G/, všeobecně smíšené 
s kódem míry využití I /SV-I/, všeobecně smíšené s 
kódem míry využití S /SV-S(X1)/, KPP=6,40, 
KZ=0,00, všeobecně smíšené s kódem míry využití 
S /SV-S(X2)/, KP=2,00, KZ= 0,00, všeobecně  
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smíšené s kódem míry využití S /SV-S(X3)/, 
KP=7,00, KZ=0,00, nerušící výroby a služeb /VN/, 
nerušící výroby a služeb s kódem míry využití F 
/VN-F/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, 
veřejné vybavení /VV/, zeleň městská a krajinná 
/ZMK/, parky, historické zahrady, hřbitovy /ZP/, 
plochy a zařízení veřejné dopravy /DH/ plovoucí 
zn. - funkční plocha bez specifikace rozlohy a 
přesného umístění, změna vymezení CSZ, změna 
vymezení ÚSES, záplavové území 
Změna vymezení VPS:7/DK/3, 7/DK/9, 7/DK/10, 
7/DK/15, 8/DK/3, 8/DK/8, 8/DK/9, 18/DK/8, 
16/DK/15 
Nové VPS: XX/TY/7, XX/TY/8, XX/DT/3, XX/DT/9, 
XX/DT/10, 8/DK/7 
Zrušené VPS: 75/DK/3, 75/DK/9 
 
 
Upřesnění trasy severovýchodní části Městského 
okruhu. Konkrétně se jedná o stavbu č. 0081 MO 
Pelc/Tyrolka – Balabenka, stavbu č. 0094 MO 
Balabenka – Štěrboholská radiála a stavbu č. 8313 
Libeňská spojka. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 2992686 
 

Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje v následných 
stupních dokumentace, navazujících na 
dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro 
soubor staveb Městského okruhu a Libeňské 
spojky, která byla již projednána s orgány státní 
památkové péče, ukotvit požadavek konkrétních 
opatření pro zabezpečení kulturních památek 
zámečku (r. č. ÚSKP 40743/1-1658, SO 94-
722.24) a kaple sv. Václava (r. č. ÚSKP 44465/1-
1718, SO 94-722.22), které se obě nacházejí v 
katastru Malešic. 
Odůvodnění: 
Požadavek byl stanoven pro zajištění ochrany 
kulturních památek, deklarovaný zákonem č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění. Lokality změny Z 3125/00 ÚP SÚ hl. m. 
Prahy leží částečně na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace vyhlášeného 
rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. 
Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje 
ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. Z 
hlediska podmínek ochrany určených pro toto OP 
není změna Z 3125/00 s nimi v rozporu. 
Změna Z 3125/00 se na katastru Malešic dotýká 
dvou nemovitých kulturních památek zámečku (r. 
č. ÚSKP 40743/1-1658, SO 94-722.24) a kaple sv. 
Václava r. č. ÚSKP 44465/1-1718, SO 94-722.22. 
Objekty kulturních památek uvedených výše2, v 
jejichž blízkosti by měla podzemní stavba 
proběhnout, se nacházejí v zóně ovlivnění 
indukovanými účinky výstavby raženého tunelu 
Malešický (potenciální vliv poklesů povrchů vlivem  
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ražeb, seizmických účinků či ovlivnění hladiny 
podzemní vody) a v rámci předmětné 
dokumentace jsou vedeny jako ovlivněné a 
sledované. Předpokládá se u nich v dalším stupni 
PD stavebně-technický průzkum, případně návrh 
statického zajištění v průběhu ražeb, pokud bude 
statický stav nevyhovující. Před vlastní stavbou 
pak proběhne pasportizace poruch, případné 
zajištění, pokud bude nutné. Během stavby bude 
probíhat geotechnický monitoring, zahrnující celou 
škálu měření a sledování i na dotčených objektech. 
Dále je počítáno s repasportizacemi poruch během 
a po stavbě a případnými opravami poruch 
způsobenými stavbou. 
 
 
Výše uvedená podmínka sleduje v rámci ochrany 
obou kulturních památek, v jejichž blízkosti stavba 
proběhne, zpřesnění opatření navržených v DÚR. 
Z výše uvedených skutečnosti vychází požadavek 
památkové péče na ochranu dotčených kulturních 
památek již ve fázi následných přípravných 
projektových prací. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 2992687 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k výše posuzovanému návrhu 
změny 3125/00 ÚP SÚ HMP, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

 
 

           

              

 

16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů Sekce 
nakládání s majetkem Sp.j. 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

Bez připomínek 2992880 
 

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 1486837/2022 ze dne 22. 8. 2022 o 
stanovisko k návrhu změny Z 3125/00 územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Po prošetření Vám sděluji, že v daném území se 
nenacházejí žádné lesní pozemky v působnosti 
VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se k návrhu 
změny Z 3125/00 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území vyjadřovat. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. Jiné 2992729 
 

Odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Sekce majetková Ministerstva 
obrany, v souladu se zmocněním v § 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“), jako věcně a  
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místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování 
obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra 
obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu 
působnosti MO ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu, v platném znění, vydává ve 
smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, 
jehož obsah je závazný pro opatření obecné 
povahy dle stavebního zákona. 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. Jiné 2992730 
 

Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází 
ve vymezeném území Ministerstva obrany: - 
Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. V tomto vymezeném území (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je 
nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, 
výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových 
porostů, zakládání nových nebo rozšíření 
původních skládek, rozšíření stávajících nebo 
povolení nových těžebních prostorů, realizaci 
staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, 
vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, 
fotovoltaických elektráren speciálních staveb, 
zejména staveb s vertikální ochranou (např. 
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – 
jev 102a. V tomto vymezeném území může být 
výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti 
omezeny nebo zakázány. 2 Součástí OP letišť je 
OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz 
realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v 
mimořádném případě, může na základě 
komplexního posouzení povolit Ministerstvo 
obrany). Součástí jevu 102a jsou také ochranná 
pásma letiště Kbely – ornitologická, s omezením 
staveb vzdušných vedení VN a VVN, proti 
nebezpečným a klamavým světlům. Ministerstvo 
obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly F.  

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. Jiné 2992731 
 

Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází 
ve vymezeném území Ministerstva obrany: - 
Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní 
stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 
127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto  
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vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit nadzemní výstavbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – 
jev 82a. V případě kolize může být výstavba 
omezena. Ministerstvo obrany požaduje 
respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly F.  

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. Jiné 2992732 
 

Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází 
ve vymezeném území Ministerstva obrany: - V 
řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D 
(MCTR - vojenský letecký okrsek) - letiště a letecké 
stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území 
(ÚAP – jev 102a). V tomto vymezeném území, 
které je shodné s horizontální hranicí vymezeného 
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového 
provozu na letištích a letadel letících na okruhu, 
který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů – lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových 
staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, 
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, 
nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN 
a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových 
těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. Ministerstvo 
obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly F.  

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. Jiné 2992733 
 

Celé území dotčené změnou Z 3125/00 se nachází 
ve vymezeném území Ministerstva obrany: - OP 
radaru SRE, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o 
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) 
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního 
vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být 
výstavba větrných elektráren, výškových staveb 
nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 
dominanty v terénu výškově omezena nebo  
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zakázána. Ministerstvo obrany požaduje 
respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly F. 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. Jiné 2992734 
 

Do území dotčené změnou Z 3125/00 ÚP SÚ HMP 
zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - 
OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního 
zařízení, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze 
umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu 
včetně výsadby do vzdálenosti 5 km od stanoviště 
radaru jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) – viz mapový podklad, ÚAP – jev 
102a. V tomto vymezeném území může být 
výstavba omezena nebo zakázána. Ministerstvo 
obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly F. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. Jiné 2992735 
 

Na celém území dotčené změnou Z3125/00 ÚP SÚ 
HMP je zájem Ministerstva obrany posuzován z 
hlediska povolování níže uvedených druhů staveb 
podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. 
(dle ÚAP jev 119) Na celém správním území 
umístit a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany: - výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční 
sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy - 
výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich 
objektů - výstavba a rekonstrukce letišť všech 
druhů, včetně zařízení - výstavba vedení VN a 
VVN - výstavba větrných elektráren - výstavba 
radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice) - výstavba objektů a zařízení vysokých 30 
m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží 
(přehrady, rybníky) - výstavba objektů tvořících 
dominanty v území (např. rozhledny) Ministerstvo 
obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly F. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. Bez připomínek 2992736 
 

Protože je u řešené změny Z 3125/00 zapracovaná 
v Odůvodnění, v odstavci d. dohodnutá citace o 
respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo 
obrany k předloženému návrhu změny Z 3125/00 
ÚP SÚ HMP další připomínky.  
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné 
respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany 
státu v rámci územně plánovací dokumentace a při 
rozhodování v území. 

 

 
 

           

              

 

Z 3125 / 3125 
     

Str. 15 z 35 
  



              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 2992713 
 

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 j) 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 elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy a k 
vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změny 
na udržitelný rozvoj území žádné připomínky.  

 

 
 

       

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 2992714 
 

Odbor hornictví nemá k návrhu změny Z 3125/00 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a k vystavené dokumentaci vyhodnocení 
vlivů změny na udržitelný rozvoj území žádné 
připomínky. 

 

 
 

       

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 2992715 
 

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změny 
Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy a k vystavené dokumentaci 
vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území žádné připomínky.  

 

 
 

       

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 2992716 
 

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny Z 
3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a k vystavené dokumentaci 
vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území žádné připomínky. 

 

 
 

       

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 2992717 
 

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy a k 
vystavené dokumentaci vyhodnocení vlivů změny 
na udržitelný rozvoj území žádné připomínky. 

 

 
 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Jiné 2992701 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je 
dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon. V souladu s § 50 
odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme: 
 
 
Návrh změny Z 3125/00 se kříží se třemi RRL spoji 
MV ČR a vymezeným územím pro zajištění  
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bezpečnosti státu. Dva RRL spoje mají značný 
výškový odstup od předmětného návrhu, a tudíž 
není třeba stanovovat žádné podmínky. U třetího 
spoje, v souvislosti s vymezeným územím pro 
zajištění bezpečnosti státu, je třeba stanovit 
podmínku maximální výšky novostaveb 264, 15 
m n. m. Tato podmínka platí i pro stavební 
mechanismy. Omezení se týká pozemků parc.č. 
4101/1, 4029/1, 4029/35, 3352/1, 3353/18, 3353/6, 
3353/5, 3354/7, 3353/7, 3350/18, 3353/12, 
3350/22, 3350/15, 3990/1 a 3340/3 v k.ú. Libeň. 
 
 
Odůvodnění: 
RRL spoje je ohraničen prostorovými útvary tzv. 
Fresnelovými zónami. Tyto prostorové útvary 
ohraničují oblasti, ve kterých by neměly být žádné 
překážky, na kterých by mohlo docházet k 
odrazům (ale i ohybům a a rozptylům) ovlivňujícím 
intenzitu i kvalitu přenášených signálů RRL spojů. 
Informace o vymezeném území pro zajištění 
bezpečnosti státu ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon je obsahem datové 
báze územně analytických podkladů (ve vazbě na 
opatření č.j. MV- 63775-2/OSM-2020 ze dne 30. 6. 
2010). 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Bez připomínek 2992702 
 

Z grafických příloh návrhu změny Z 3125/00 
vyplývá, že v oblasti veřejně prospěšných staveb 
(výkresy č. 25, Go25s a Go25n) došlo v návrhu ke 
změně, po které koridor veřejně prospěšné stavby 
překrývá celou oblast plánované výstavby 
víceúčelového workoutového sportoviště areálu 
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV 
ČR v Praze na pozemcích parc.č. 39/21, 56/2 a 
56/3 v k.ú. Hrdlořezy. V příloze č. 1 (Příloha 
připomínky_ID_2992702) je 
kolizní část označena červeně. 
V rámci koordinace přípravy stavby městského 
okruhu probíhá jednání se zástupci Magistrátu 
hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) i se 
společností SATRA, spol. s r.o. zajišťující projekční 
práce stavby. Výsledkem posledního jednání ze 
dne 7. 9. 2022 bylo ujištění ze strany MHMP, že 
nedojde k narušení výstavby víceúčelového 
sportoviště a na základě naší žádosti bude vydáno 
stanovisko, že v případě kolize se stavbou, uvede 
MHMP naši stavbu do původního stavu na vlastní 
náklady. Toto usnesení bylo zaneseno do zápisu z 
jednání jako závazné usnesení. 
 
 
Z výše uvedených důvodů nemáme k návrhu 
změny Z 3125/00 další námitky ani připomínky. 

 

 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 2992689 
 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 50  
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odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a rovněž v souladu s ustanovením § 25c 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrhu změny Z 
3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP“). Společné jednání se 
uskutečnilo dne 13. 9. 2022. Do 30 dnů ode dne 
konání společného jednání mohou dotčené orgány 
uplatnit stanoviska k návrhu předmětné změny ÚP 
a připomínky k vyhodnocení vlivů návrhu změny 
ÚP na udržitelný rozvoj území. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2992691 
 

MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 
2 stavebního zákona následující stanovisko k 
návrhu změny Z 3125/00 ÚP. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): MŽP 
jakožto orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 
17 písm. a) zákona uplatňuje k předmětné změně 
ÚP toto stanovisko: 
 
 
MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3125/00 ÚP. 
 
 
Odůvodnění: 
Změna Z 3125/00 ÚP předpokládá zábor 4,4247 
ha zemědělské půdy všech tříd ochrany, zejména 
pak půd III. a IV. třídy ochrany pro aktualizaci 
vymezení Městského okruhu v platném ÚP. Dle 
odůvodnění návrhu této změny ÚP „změna dílčím 
způsobem upravuje koncepci dopravní 
infrastruktury novým uspořádáním vybrané 
komunikační sítě vyplývající ze změny podoby 
Městského okruhu, které přesouvá vybrané úseky 
Městského okruhu z povrchu do tunelů. S jiným 
pojetím vedení Městského okruhu souvisí i úprava 
mimoúrovňových křižovatek a navazující vazby do 
území včetně vyvolaných úprav dotčených ploch s 
rozdílným způsobem využití“. Změna ÚP se 
nachází v zastavěném území, čímž je splněna 
podmínka ustanovení § 4 odst. 1 zákona, podle 
které je nutné k nezemědělskému využití 
přednostně využívat nezastavěné a nedostatečně 
využité pozemky v zastavěném území. Předmětné 
pozemky neslouží k zemědělské prvovýrobě a 
nesousedí se zemědělsky využívanými plochami. 
Změnou ÚP nedojde k narušení organizace ZPF. 
Vzhledem k záboru půd I. a II. třídy ochrany je 
výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF spatřován ve veřejné 
prospěšnosti stavby Městského okruhu, která  
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zlepší dopravní obslužnost a zvýší bezpečnost 
dopravy. 
 
 
Vzhledem k výše uvedenému považujeme návrh 
změny Z 3125/00 ÚP za akceptovatelný a v 
souladu se zásadami plošné ochrany ZPF. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2992692 
 

MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 
3 stavebního zákona následující připomínky k 
vyhodnocení vlivů návrhu změny Z 3125/00 ÚP 
na udržitelný rozvoj území. 
 
 
Z hlediska oblasti ochrany ovzduší, resp. zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
ovzduší“) konstatujeme, že v současnosti jsou v 
dotčeném území splněny imisní limity všech 
sledovaných znečišťujících látek. Podle 
provedeného modelového hodnocení budou ve 
výhledovém horizontu ÚP po realizaci všech 
plánovaných záměrů splněny imisní limity i s 
provedením změny Z 3125/00 ÚP. Překročení 
imisního limitu bylo vypočteno zcela lokálně v 
případě průměrných ročních koncentrací 
suspendovaných částic obou frakcí. V obou 
případech se jedná o nejbližší okolí závodu KARE 
Praha (v oblasti ulic Chodovská, Záběhlická a Jižní 
spojka). Překročení imisního limitu bylo vypočteno 
na 0,2 – 0,3 % území výpočtové oblasti, a to mimo 
hodnocenou změnu Z 3125/00 ÚP. Předmětná 
změna ÚP může přinést mírné změny v rozložení 
imisní zátěže. Celkový vliv změny ÚP na kvalitu 
ovzduší lze hodnotit jako potenciálně pozitivní. 

 

 
 

       

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 2992693 
 

V kapitole A.8. VVURÚ Popis navrhovaných 
opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na 
životní prostředí na straně 85 a dále v bodě 3. 
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popř. kompenzaci nepříznivých vlivů koncepce na 
životní prostředí návrhu stanoviska příslušného 
orgánu na straně 120 doporučujeme doplnit 
další odrážku s následujícím textem: 
„Realizovat v nejvyšší možné míře technická 
nebo kompenzační opatření, která zajistí, že v 
obytné zástavbě nedojde k nadlimitnímu 
zhoršení imisní situace“. 

    

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 2992695 
 

V kapitole A.10. VVURÚ Návrh ukazatelů pro 
sledování vlivu územně plánovací dokumentace na 
životní prostředí na straně 87 nejsou uvedeny 
konkrétní ukazatele z hlediska ochrany ovzduší. V 
kontextu s platnou legislativou v oblasti ochrany 
ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) doporučujeme 
sledovat indikátor: „Plocha území s 
překročenými imisními limity pro ochranu  
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lidského zdraví“. 
    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 2992696 
 

MŽP dle § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 a 2 
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a 
o Českém geologickém úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů uplatňuje následující 
sdělení. 
V dotčeném území je limitem ve smyslu výše 
uvedených platných právních předpisů pouze 
bodový sesuv č. 789 Libeň v katastrálním území 
Libeň (v blízkosti přírodní památky Bílá skála). V 
případě stavby dotýkající se sesuvného území 
upozorňujeme na podmínku (povinnost) 
zpracování odborného inženýrsko-
geologického posudku. 

 

 

 

 

       

         

           

              

 

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

Bez připomínek 2992723 
 

Návrh změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP – stanovisko 
OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
K Vašemu oznámení o projednání návrhu změny Z 
3125/00 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1486837/2022 ze 
dne 22.08.2022, zaevidované Obvodním báňským 
úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 23.08.2022 
pod č.j. SBS 37290/2022/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh změny se týká částí 
území hl.m. Prahy v k.ú. Hostivař, k.ú. Hrdlořezy, 
k.ú. Libeň, k.ú. Malešice, k.ú. Strašnice, k.ú. 
Vysočany a k.ú. Žižkov, které jsou situovány mimo 
hranice stávajících dobývacích prostorů 
evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných 
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana 
výhradních ložisek. 
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.  

 

 
 

       

         

           

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Jiné 2992773 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 50 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
sdělujeme, že v rámci společného jednání máme k 
návrhu změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3125/00 tyto 
připomínky: 
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    •  Požadujeme opravit legendu výkresu č. 10 - 
doplnit značku pro výtopna - návrh, která byla 
nedopatřením při zpracování návrhu změny z 
legendy odstraněna. 
 
 
 
    •  Z výkresu č.33 výrok odstranit zákres PPO 
pro Q2002 zajišťovaná individuálně pro objekt 
LIGHTHOUSE, který byl z důvodu technické chyby 
při zpracování výkresu zakreslen. Jedná se o 
stávající PPO, k jehož změně nedochází a netýká 
se předmětu změny. 
 
 
 
    •  Upravit návrh přeložek sítí technické 
infrastruktury na základě aktuální DÚR: 
    •  V prostoru MÚK Rybníčky odstranit 
navrhované přeložky hlavního tepelného napáječe 
a optického kabelu. Nová zpřesněná DUR tyto 
přeložky již neobsahuje. 
    •  Upravit legendu výkresu č. 10 - odstranit 
položku hlavní tepelný napáječ - návrh. 
    •  V prostoru u ul. Počernické směr Malešická 
upravit trasu navrhované přeložky optického 
kabelu, která byla při zpřesňování dokumentace 
DUR změněna. 

   

             

 

126 MHMP odbor investiční Sp.j. Jiné 2992764 
 

Připomínka k návrhu změny ÚPSÚ HMP č. 3125 
Odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy je pověřen 
přípravou veřejně prospěšných staveb: 
• Městský okruh, stavba číslo 0081, v úseku Pele 
Tyrolka - Balabenka, 
• Městský okruh, stavba číslo 0094, v úseku 
Balabenka - Rybníčky, 
• Libeňská spojka, stavba číslo 8313, v úseku U 
Kříže - Vychovatelna, 
které jsou předmětem navrhované změny ÚPSÚ 
HMP č. 3125. Tento soubor staveb je dle 
požadavku HMP v přípravě v úrovni dokumentace 
pro územní řízení. Koncept této dokumentace z 
09/2021 byl zpracovateli změny předán jako 
podklad. K 09/2022 byl však dopracován kompletní 
a aktuální koncept dokumentace na základě 
požadavků vedení HMP. Jedná se o drobné změny 
povrchového uspořádání, mj. v oblasti Balabenky. 
Žádáme proto o zohlednění aktuální verze 
dokumentace do finální podoby návrhu změny 
ÚPSÚ HMP pro zajištění maximálního souladu 
upravované verze ÚPSÚ HMP a dokumentace 
pro územní rozhodnutí souboru staveb 
Městského okruhu a Libeňské spojky. 

   

          

             

 

4) Ostatní podněty 
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300 MHMPXPJST80S. Sp.j. Jiné 2992885 
 

Připomínky k návrhu změny č. 3125/00 Územního 
plánu hlavního města Prahy 1. 
Společnost ("Podatel") je vlastníkem pozemků 
zapsaných na listu vlastnictví č. 771, v katastrálním 
území Libeň, v hlavním městě Praze, a na základě 
rozhodnutí Státní plavební správy provozovatelem 
pozemní části veřejného přístavu Praha Libeň s 
ochrannou funkcí ("Přístav"). 
Přílohy: List vlastnictví č. 771 v k. ú. Libeň, 
Rozhodnutí Státní plavební správy - Přístav Praha 
Libeň (viz Příloha připomínky ID 2992885) 
Podatel v souladu s § 50 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů ("stavební zákon") níže uplatňuje 
připomínky k návrhu změny č. 3125/00 Územního 
plánu hlavního města Prahy ("Návrh"). 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPJST80S. Sp.j. Jiné 2992886 
 

Území, kterého se Návrh týká, je vymezeno v 
příloze č. 1b - přehledové mapce. Vše nasvědčuje 
tomu, že této přehledové mapce ve větší 
podrobnosti odpovídá příloha Go04z - zákres 
zadání změny schválený usnesením ZHMP č. 8/10 
ze dne 20. 6. 2019, resp. že přehledová mapka 
byla zakreslena právě podle tohoto zákresu zadání 
změny. 
Dotčené území vymezené v těchto přílohách 
zasahuje na pozemek p. č. 4003/2 v k. ú. Libeň, 
který je ve vlastnictví Podatele. Nadto toto dotčené 
území také zasahuje na pozemek p. č. 4005/9 v k. 
ú. Libeň, který je ve vlastnictví České republiky, 
přičemž právo hospodařit s ním má Povodí Vltavy, 
státní podnik, a na tomto pozemku se nachází 
vodní část Přístavu, která přiléhá k jeho pozemní 
části na výše uvedeném pozemku p. č. 4003/2. 
Provozní řád Přístavu v dotčeném území na/při 
pozemcích p. č. 4003/2 a 4005/9 v k. ú. Libeň 
umisťuje polohy pro stání plavidel č. 2 a 3. Na 
pozemcích p. č. 4003/2 a 4005/9 v k. ú. Libeň je 
zahájena stavba stavební úpravy vodního díla - 
lodního výtahu (povolení čj. MHMP 
152120/2003/OZP-IX/R-548/Pp ze dne 8.11.2004). 
Výrok Návrhu ve své textové části, ani v žádném z 
výkresů jeho grafické části, však neobsahuje 
regulaci pro dotčené území vzhledem k pozemkům 
p. č. 4003/2 a 4005/9 v k. ú. Libeň. Podatel tedy 
zejména žádá o jednoznačné vyjádření 
předkladatele Návrhu, zda jsou tyto pozemky 
Návrhem dotčeny. Pokud tyto pozemky nemají být 
dotčeny, požaduje Podatel, aby byl Návrh ve všech 
jeho chybných částech odpovídajícím způsobem 
upraven. 
Podatel se domnívá, že se jedná pouze o 
nepřesnost a relikt ze zadání Návrhu, oproti 
kterému je Návrh v této části zúžen. Pokud je tato 
úvaha Podatele mylná, tedy pokud se Návrh 
skutečně má dotýkat i pozemků p. č. 4003/2 a 
4005/9 v k. ú. Libeň, je nutné považovat Návrh za  
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vnitřně rozporný a tedy nezákonný. Podatel v 
takovém případě musí provést opravu Návrhu a 
zahájit jeho projednávání v této opravené podobě, 
a to od samého počátku. Pokud tak předkladatel 
neučiní (tedy zejména pokud by byl Návrh pouze 
doplněn pro další fáze jeho projednávání, bez 
zopakování již učiněných kroků), zatíží Návrh také 
nezákonností spočívající v nesprávném procesním 
postupu při projednávání Návrhu. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
Sp.j. 

Jiné 2992760 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem 
Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán 
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b 
odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7, zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k 
veřejnému projednání návrhu změny Z 3125/00 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy Předmětem Změn ÚP je zapracování 
podkladové studie do ÚP. 

 

 
 

         

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
Sp.j. 

Bez připomínek 2992761 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství, na základě jemu 
svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí: 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), 
ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky, 
neboť změna územního plánu sídelního útvaru se 
netýká zájmů uvedených dle zákonů výše, 
případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění 
stanoviska. 

 

 
 

         

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
Sp.j. 

Bez připomínek 2992762 
 

Odbor dopravy  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá 
připomínky.  

 

 
 

         

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
Sp.j. 

Bez připomínek 2992763 
 

Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a  
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památkové péče, nemá k předloženému návrhu 
změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit 
vliv na území v zájmu památkové péče ve 
Středočeském kraji.  

    

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2992860 
 

Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 
3125/00 a o vyhodnocení vlivů změny na udržitelný 
rozvoj území - připomínka správce povodí 
 
 
Dopisem č. j. MHMP 1486837/2022 ze dne 22. 8. 
2022 obdržela naše organizace oznámení o 
společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Předmětem Změny ÚP je změny funkčního a 
prostorového uspořádání území. Souběžně je 
projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů 
Změny ÚP na udržitelný rozvoj území. 
 
 
Změna aktualizuje vymezení Městského okruhu v 
platném ÚP SÚ hl. m. Prahy v úseku mezi Pelc 
Tyrolkou, Balabenkou a Rybníčky. Změna dílčím 
způsobem upravuje koncepci dopravní 
infrastruktury novým uspořádáním vybrané 
komunikační sítě vyplývající ze změny podoby 
Městského okruhu, které přesouvá převážnou část 
Městského okruhu z povrchu do tunelů. S jiným 
pojetím vedení Městského okruhu souvisí i úprava 
mimoúrovňových křižovatek a navazující vazby do 
území včetně vyvolaných úprav dotčených ploch s 
rozdílným způsobem využití. 
 
 
Změny ve vymezení ploch jsou následující. V nově 
navržených tunelových úsecích je plocha 
nadřazené sběrné komunikace celoměstského 
významu /S1/ nahrazena využitím odpovídajícím 
využití sousedních ploch, příp. plochou s novým 
využitím. V úseku Pelc-Tyrolka – Zenklova je 
změnou nově navržena plocha zeleň městská a 
krajinná /ZMK/, která navazuje na stávající plochy 
/ZMK/ podél Vltavy, na Bílé skále a na Košince a 
vzájemně je propojuje. Mezi ulicemi Primátorská, 
Zenklova a Kandertova plocha /ZMK/ nahrazuje 
stávající plochu izolační zeleň /IZ/ a sjednocuje tak 
plochu zeleně již od Pelc-Tyrolky na /ZMK/. V 
západní části ulice Kandertova je plocha /S1/ 
nahrazena využitím sousední plochy sady, zahrady 
a vinice /PS/. Místo, kde trasa Městského okruhu 
měla v pokračování Kandertovy ulice směrem na 
Pelc-Tyrolku překonávat železniční trať, je 
nahrazena plochou tratě a zařízení železniční 
dopravy, vlečky a nákladové terminály /DZ/. 
Prostor mezi Zenklovou ulicí, říčkou Rokytka a 
železniční tratí je namísto ploch /S1/ a /IZ/ navržen 
jako plocha parky, historické zahrady a hřbitovy 
/ZP/ a rozšiřuje tak stávající plochu /ZP/, která tvoří  
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jižní polovinu vymezeného prostoru. Nově 
navrženými plochami /ZMK/ a /ZP/ dochází k 
propojení ploch zeleně mezi Vltavou a Rokytkou 
přes Košinku podél železniční tratě a vytváří zelený 
pás v území. Návrh městského okruhu dle změny 
ÚP vytváří předpoklady k zachování přírodních 
hodnot území mezi Pelc-Tyrolkou a Libní podél 
Vltavy a Rokytky. 
 
 
V oblasti mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna a 
náměstí Na Stráži dochází ke změnám vymezení 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
území vyplývající ze změny geometrie křižovatky a 
komunikací. Plocha zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ mezi ulicemi Zenklova, Bulovka a Budínova 
je nahrazena plochou izolační zeleň /IZ/, která lépe 
odpovídá ploše zeleně mezi komunikacemi v rámci 
mimoúrovňové křižovatky. 
V oblasti křižovatky Prosecká – Čuprova jsou opět 
změny jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití území vyplývající ze změny geometrie 
křižovatky a komunikací a svedením trasy 
Městského okruhu a Libeňské spojky do tunelů. 
Plochy izolační zeleň /IZ/ přiléhající ke křižovatce a 
původně vyplňující prostor mezi jednotlivými 
rameny křižovatky jsou v souladu s podkladovou 
studií změněny na plochy všeobecně smíšené /SV/ 
a /SV-E/, které doplňují stávající strukturu. 
 
 
V úseku U Kříže – Balabenka jsou kromě změn 
ploch s rozdílným způsobem využití území 
vyplývajících z odlišné geometrie komunikací 
navrženy v prostorech uvolněných 
mimoúrovňovými křižovatkami Čuprova – Na 
Žertvách a Sokolovská ‒ Českomoravská plochy 
všeobecně smíšené /SV-G/ a /SV-S/. Řešené části 
těchto ploch jsou plochy, které budou uvolněné 
výstavbou tunelového komplexu městského 
okruhu. Uváděné plochy jsou v současnosti 
zastavěné komunikacemi, budovami souvisejícími 
s dopravní funkcí území, případně slouží jako 
izolační zeleň. 
 
 
Dále je navržena plocha zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ propojující říčku Rokytku a ulici Na Žertvách. 
V ose části bývalé železniční trati Praha–Vysočany 
– Praha–Těšnov se tak navrhuje prostor pro 
rekreační využití. 
 
 
V úseku Balabenka – Českobrodská je díky 
uvolnění prostoru od mimoúrovňové křižovatky u 
Vysočanského náměstí navržena na místě 
stávající zástavby plocha všeobecně smíšená /SV- 
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I/. Přeložka Novovysočanské ulice v pokračování 
ulice K Žižkovu již není uvažována, čemuž 
odpovídá i změna ploch s rozdílným způsobem 
využití území včetně rozšíření plochy lesní porosty 
/LR/ v rámci celoměstského systému zeleně. Jsou 
rozšířeny i stávající plochy veřejného vybavení 
/VV/ a všeobecně smíšené /SV/, které navazují na 
stávající plochy. Podél Spojovací ulice jsou 
uvolněné plochy přičleněny ke stávajícím plochám 
nerušící výroby a služeb /VN/, zeleň městská a 
krajinná /ZMK/, všeobecně smíšené /SV-F/, čistě 
obytné /OB/ a všeobecně obytné /OV/. Změny 
vyplývající z nového návrhu mimoúrovňové 
křižovatky Českobrodská přinášejí rozšíření ploch 
zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ v rámci celoměstského systému 
zeleně, izolační zeleně /IZ/ a nerušící výroby a 
služeb /VN/. Upraveno je napojení Jarovské ulice v 
návaznosti na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 
2600/00 i mimo řešené území změny Z 3125/00 
včetně nově navrženého využití území plochy a 
zařízení veřejné dopravy /DH/ pro budoucí 
tramvajovou trať Nákladové nádraží Žižkov – 
Českobrodská. Pro umístění obratiště tramvajové 
tratě je v ploše /ZMK/ umístěna plovoucí značka 
/DH/. 
 
 
V úseku Počernická – V Olšinách návrh změny 
navrhuje v blízkosti křižovatky ulice 
Černokostelecké a Městského okruhu (MO) změny 
bezprostředně se vztahující k umístění nového 
řešení MO do území. Změnou oproti platnému ÚP 
SÚ hl. m. Prahy je tak mimo osu městského okruhu 
jen náhrada plochy /S4/, propojení Dřevčické a 
Limuzské ulice, které novým řešením MO pozbývá 
smysl. Plocha /S4/ je tak nahrazena plochami s 
využitím podle sousedních ploch (/SV/, /SV-G/, 
/SV-D/ a /ZMK/). Dále je v původním 
severozápadním kvadrantu mimoúrovňové 
křižovatky Černokostelecké a MO doplněna plocha 
/SV-G/ v návaznosti na sousední zastavitelnou 
plochu. Z důvodu řešení jen ploch bezprostředně 
se vztahujících k novému řešení MO tak není 
zasahováno např. do plochy /VN/ jižně od 
Černokostelecké. V uvolněném prostoru od ramp 
mimoúrovňové křižovatky Černokostelecká a 
dalších souvisejících komunikací je navrženo 
rozšíření plochy izolační zeleň /IZ/ 
a nerušící výroby a služeb /VN-F/. Podél 
Městského okruhu je nově navržena plocha zeleň 
městská a krajinná /ZMK/ v rámci celoměstského 
systému zeleně po ulici Černokosteleckou, 
navazující na plochu /ZMK/ od severu. 
 
 
Korekcí vedení trasy Městského okruhu a úprav  
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křižovatek v úseku V Olšinách – Rybníčky jsou 
uvolněné plochy /S1/ přičleněny ke stávajícím 
plochám tratě a zařízení železniční dopravy, 
nákladní terminály /DZ/, sady, zahrady a vinice 
/PS/ a izolační zeleň /IZ/. 
 
 
V oblasti mimoúrovňové křižovatky Rybníčky je 
kromě změn vyplývajících z nové geometrie 
křižovatky navrženo rozšíření plochy všeobecně 
smíšené /SV-D/ u Rabakovské ulice a změna 
plochy zeleně mezi ulicí Rabakovskou a zástavbou 
z plochy lesní porosty /LR/ na plochu zeleň 
městská a krajinná /ZMK/ v celoměstském systému 
zeleně. Ulice Rabakovská v úseku od 
mimoúrovňové křižovatky Rybníčky směrem k 
Hostivaři nebude překládána a změny ploch s 
rozdílným způsobem využití potvrzují stávající 
vedení komunikace. 
 
 
Odůvodnění: Jako správce povodí a správce 
významných vodních toků Vltava a Berounka, který 
vykonává správu v oblasti 
povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání změny Z 
3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky: 
Připomínka: Žádáme, aby územní plán 
respektoval aktuálně vyhlášené záplavové 
území a aktivní zónu záplavového území 
významného vodního toku Vltava IDVT 
10100001, vodního toku Rokytka IDVT 10100106 
a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Labe. 

    

              

 

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

Nesouhlas 2992765 
 

Společné jednání o návrhu změny Z 3125/00 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (ÚP SÚ HMP) 
Předmětem změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP je 
vymezení severovýchodní části trasy Městského 
okruhu (MO) procházející zhruba severojižním 
směrem přes území MČ Praha 8, Praha 9, Praha 
3, Praha 10 a Praha 15 (v k.ú. Libeň, Vysočany, 
Hrdlořezy, Žižkov, Malešice, Strašnice a Hostivař), 
včetně řady souvisejících změn funkčního využití 
ploch a některých veřejně prospěšných staveb - 
VPS (dopravní komunikace, tramvajová trať, 
protipovodňová opatření). Z hlediska zájmů naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v 
současném stupni společného jednání s 
návrhem změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP 
nesouhlasíme z těchto důvodů. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s. Sp.j. 

Jiné 2992766 
 

1) V textové části Odůvodnění, kapitole F, str. 8, 
požadujeme znění prvního odstavce upravit 
následovně: 
 
 
„Nová trasa Městského okruhu, vedená převážně v 
tunelech, si v celé své trase vyžádá přeložky sítí 
technické Infrastruktury - kanalizace, vodovodů, 
tepelných napáječů, VTL plynovodů plynárenských 
zařízení, kabelového tunelu, kabelovodů, optických 
tras". (vypuštění textu psaného kurzívou) 
 
 
V celé trase MO totiž dojde k dotčení a přeložkám 
širokého rozsahu plynárenských zařízení (PZ) 
distribuční soustavy v majetku a správě naší 
společnosti, tedy NTL a STL plynovodů a 
plynovodních přípojek, VTL plynovodů, 
technologických objektů (regulačních stanic) i 
zařízení protikorozní ochrany PZ (elektrické 
polarizované drenáže), a jejich specifikace pouze 
na VTL plynovody je zavádějící. 

  

       

         

            

 

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

Jiné 2992767 
 

2) V textové části Odůvodnění, kapitole F, str. 8 a 
na souvisejících výkresech UP č. 10 - Energetika 
(Výrok - Gv10, Odůvodnění - Go10n) je explicitně 
popsána a vyznačena navrhovaná přeložka 
(přemístění) VTL regulační stanice (RS) č. 320 
Malešice I, spolu s rušením (zkrácením) trasy VTL 
plynovodu DN 200 č. 38 k současnému umístění 
RS. 
 
 
Požadujeme, aby toto řešení (jehož součástí - v 
rámci přeložky - bude i vybudování nové odbočky 
VTL plynovodu k přeložené VTL RS, výstupní trasa 
nového STL kapacitního plynovodu od přeložené 
VTL RS k dopropojení na veškerou okolní STL 
distribuční soustavu, primárně v současnosti 
zásobovanou od VTL RS č. 320, a protikorozní 
ochrana přeložené VTL RS), bylo v první řadě ze 
strany zástupce investora, resp. projektantů stavby 
MO detailně a bezrozporově projednáno s 
odborem správy distribuční soustavy naší 
společnosti. 
 
 
Dne 9.9.2022 jsme vyjádřením pod zn. 
2022/OSDS/04686 vraceli zpracovateli Satra, spol. 
s r.o., Pod Pekárnami 878/2, Praha 9, 
neodsouhlasenou dokumentaci pro územní řízení 
„Soubor staveb Městský okruh a Libeňská spojka, 
MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky" (kde 
byla (mimo jiné) přeložka VTL RS č. 320 Malešice I 
a souvisejících (viz výše uvedený popis) 
plynárenských zařízení obsažena) s uvedením 
konkrétních důvodů nesouhlasu a požadavků na 
opravy a doplnění. Kopii vyjádření k dokumentaci  
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zn..2022/OSDS/04686 ze dne 9.9.2022 Vám pro 
úplnost a informaci přikládáme (viz Příloha 
připomínky_ID_2992767), kontakty na odpovědné 
pracovníky naší společnosti v této záležitosti (dle 
rozdělení jejich činností - regulační stanice, VTL 
plynovody, STL a NTL plynovody, atd.) jsou ve 
vyjádření uvedeny. 

    

              

 

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

Jiné 2992771 
 

3) Zároveň požadujeme upravit (upřesnit) znění 
textové pasáže (ve smyslu předešlého popisu 
ohledně přeložky VTL RS č. 320 Malešice I) v 
části Odůvodnění, kapitole F, na str. 8, 
následovně: 
 
 
„ V prostoru Malešického tunelu a jeho křížení s ul. 
Počernická a Dřevčická se navrhuje přemístění 
(přeložka) regulační stanice VTL/STL Malešice I 
(ev. č. 320) u od ul. Dřevčické k ul. Podél Podle 
trati na pozemek parc. č. 803/8, k. ú. Malešice. S 
přemístěním přeložkou regulační stanice souvisí i 
odpojení a zkrácení (zrušení- trvalá odstávka) 
zbývající části trasy VTL plynovodu DN 200 (ev. č. 
38) k současnému umístění stanice u ul. 
Dřevčická, dále vybudování nové odbočky VTL 
plynovodu k přeložené regulační stanici, výstupní 
trasa nového STL kapacitního plynovodu od 
přeložené regulační stanice s rozdělením a 
dopropojením na veškerou okolní páteřní STL 
distribuční soustavu a protikorozní ochrana 
regulační stanice (vše v rámci 
přeložky)." (vypuštění textu psaného kurzívou) 

    

         

           

              

 

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

Jiné 2992772 
 

Po splnění těchto požadavků Vám pro stupeň 
společného jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP 
SÚ HMP zašleme za naši společnost finální 
vyjádření. 

 

 
 

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992861 
 

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti 
a.s. k oznámení o společném jednání o návrhu 
změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn 
na udržitelný rozvoj. 
Jedná se o novou trasu Městského okruhu v 
severovýchodní části hlavního města Prahy na 
území městských částí Praha 3, Praha 8, Praha 9, 
Praha 10 a Praha 15. Trasa okruhu je rozdělena 
na stavby: 
• Městský okruh, stavba č. 0081, úsek Pele Tyrolka 
- U Kříže 
• Městský okruh, stavba č. 0094, úsek Balabenka - 
Rybníčky 
• Libeňská spojka, stavba č. 8313, úsek 
Vychovatelna - Balabenka Nová trasa Městského 
okruhu je vedená převážně v tunelech a vyžádá si 
přeložky sítí technické infrastruktury. 

 

 
 

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992862 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost  
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a.s. (dále jen PVS) k předložené změně Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky: 
Obecné připomínky: V níže uvedených 
připomínkách ke změně jsou popsány pouze 
nadřazené vodovodní řady a vybrané 
nejvýznamnější řady ostatní. Upozorňujeme na to, 
že se ve většině lokalit nacházejí místní sítě, které 
je nutno zohlednit při zpracování následných 
stupňů projektové dokumentace - tyto sítě nejsou v 
tomto stanovisku popsány. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992863 
 

Stanovisko k uvedené změně: 
Z3125/00 - Přeložky stávajících vodovodních řadů 
pro veřejnou potřebu plánované v rámci Z 3125/00 
a veškeré další přeložky zařízení v naší správě 
požadujeme provést v souladu s Městskými 
standardy vodovodů a kanalizací na území hl. 
města Prahy; přeložky musí být odsouhlaseny 
ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích 
č. 274/2001 Sb. - § 24 provozovatelem 
dotčeného zařízení.  
 
 
V rámci Z3125/00 jsou řešeny následující přeložky: 
• stavba č. 8313 - v oblasti ulic Liberecká - Nám. 
Na Stráži - Kašparovo náměstí je navržena 
přeložka hlavního vodovodního řadu DN 800 Flora-
Mazanka v délce cca 560 m; 
• stavba č. 0081 - v oblasti Na Košince - 
Kandertova se navrhuje přeložka průmyslového 
vodovodu DN 800 v délce cca 540 m; 
• stavba č. 0094 - v ulici Spojovací mezi 
křižovatkami s ulicemi K Žižkovu a Koněvova je 
navržena přeložka hlavního vodovodního řadu DN 
500 v délce cca 925 m.  
 

 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992864 
 

Požadujeme respektovat řady nadřazeného 
vodovodního systému a další významné vodovodní 
řady včetně jejich ochranného pásma: 
• stavba č. 0081 - přiváděcí řad DN 800 Flora-
Mazanka - hlavní řad DN 1000 Mazanka pro Libeň 
a Karlín 
• stavba č. 8313 - hlavní řad DN 1000 Mazanka pro 
Libeň a Karlín - DN 500 GR LÁDVÍ III přes RV 
Liberecká pro Bulovku 
• stavba č. 0094 - hlavní řady DN 500 GR 
HRDLOŘEZY pro Vysočany, - DN 400 GR 
JESENICE I přes RV Hrdlořezy pro 
Novovysočanskou - přiváděcí Káranské řady 2 x 
DN 1100 

    

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992865 
 

Požadujeme zachovat, případně přeložit řad DN 
600 GR HRDLOŘEZY pro Vysočany, který vede z 
ulice Kotlaska přes náměstí Na Balabence do ulice 
Sokolovská.  
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992866 
 

PVS požaduje koordinaci všech stupňů 
projektové dokumentace Městského okruhu s 
těmito investičními akcemi: 
• OVŘ Libeň-Prosek-Malešice, P 9 - Průmyslový 
vodovod 
• Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - 
Kyjský uzel, II. etapa - Počernická - Kyjský uzel 

    

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992867 
 

Pro výsadbu stromů a dřevin upozorňujeme na 
závaznost ČSN 73 6005 a „Nařízení č. 10/2016 Sb. 
hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze" a na 
Městský standard uličních stromořadí hl. m. Prahy.  

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992868 
 

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předložené změně 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
 
    •  U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný 
kanalizační systém hl. města Prahy. 
    •  Při řešení problematiky dešťových vod je 
nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), 
jejich využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 
    •  Výsledné odtokové množství musí být v 
souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy 
(Pražské stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 
2: „Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při tňcetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku.  

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992869 
 

Stanovisko k uvedené změně: 
Z 3125/00 - Přeložky stávajících kanalizací pro 
veřejnou potřebu plánované v rámci Z 3125/00 a 
veškeré další přeložky zařízení v naší správě 
požadujeme provést v souladu s Městskými 
standardy vodovodů a kanalizací na území hl.  
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města Prahy; přeložky musí být odsouhlaseny 
ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích 
č. 274/2001 Sb. - § 24 provozovatelem 
dotčeného zařízení. 
 
 
V rámci Z3125/00 jsou řešeny následující přeložky 
kanalizací: 
• stavba č. 8313 - v prostoru MÚK Vychovatelna, v 
oblasti ulic Liberecká - Nám. Na Stráži - Kašparovo 
náměstí je navržena přeložka Střížkovského 
sběrače v délce cca 440 m. 
• stavba č. 0081 - v prostoru mimoúrovňové 
křižovatky (MÚK) Pele Tyrolka, východně od Mostu 
Barikádníků se navrhuje přeložka kmenové stoky E 
v délce cca 170 m a v prostoru MÚK U Kříže v 
oblasti Povltavská - Zenklova - Pod Labuťkou - 
Prosecká se navrhují přeložky kmenové stoky F v 
délce cca 580 m a Proseckého sběrače v délce 
cca 160 m. 

  

            

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992870 
 

Požadujeme respektovat řady nadřazeného 
kanalizačního systému a další významné 
kanalizační stoky a objekty včetně jejich 
ochranného pásma: 
• stavba č. 0081: 
- kmenová stoka E DN 1500 
- sběrač EF- E_5 VP1200/2000 
- OK 7E Povltavská s odlehčovací stokou OS 7E 
DN 1400 
- Stoka jednotné kanalizace DN 1000 v ulici 
Bulovka 
- OK 120 E povltavská s odlehčovací stokou OS 
120E DN 1000 
- Kmenová stoka F DN 3200 
- OK 11FE Primátorská s odlehčovací stokou 
OS_11FE DN 1050  
- Stoka jednotné kanalizace v ulici Primátorská A 
800/1250 
- sběrač EF- Prosecký I0 VP 600/1100 
- stoka jednotné kanalizace v ulici Zenklova 
VP700/1250 
- sběrač EF- Prosecký I VP600/1100 
- odlehčovací stoka OS_13FE DN 1000 
- sběrač EF- E_6 VP900/1600 
• stavba č. 8313: 
- sběrač EF- E_12 VP600/1100 
- sběrač EF- Střížkovský VP900/1600 
- sběrač EF- ProseckýI_1 VP600/1100 
- sběrač EF- E_5 VP1200/2000 
- sběrač EF- E_4 VP600/1100 
- sběrač EF-E_11 A700/1000 
- sběrač EF- Holešovický VP900/1600 
• stavba č. 0094: 
- sběrač EF- CCV VP1000/1750, 
- sběrač EF- CCV_2 VP1000/1750 
- stoka jednotné kanalizace v ulici Stará Spojovací 
VP700/1250 
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- sběrač EF- CCV_2_1 DN 1000 
- stoka jednotné kanalizace v ulici Nad libeňským 
nádražím VP600/1100 
- sběrač EF- Jarov DN 1400 
- sběrač K- Solidarita_5_1 VP600/1100 
- sběrač K- Solidarita DN 1650 
- sběrač K- Solidarita_5 VP1300/2100 
- sběrač K-CXIIb_3 VP800/1430 
- stoka jednotné kanalizace v ulici Novovysočanská 
VP700/1250 
- sběrač EF- Jarov_1 VP700/1250  

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992871 
 

V prostoru MÚK U Kříže požadujeme zachovat 
možnost umístění navrhovaných retenčních 
nádrží na jednotné kanalizaci (dle Metropolitního 
plánu 730/024/1054 Záchytná nádrž Primátorská a 
730/402/1020 Záchytná nádrž Prosecká) včetně 
související technické infrastruktury. Návrh 
Městského okruhu požadujeme koordinovat s 
návrhem obou retenčních nádrží. 

    

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992872 
 

PVS požaduje koordinaci všech stupňů 
projektové dokumentace Městského okruhu s 
těmito investičními akcemi: 
• Zkapacitnění kanalizace, ul. Prosecká (mezi ul. U 
Pekařky a Zenklova), PS -1. etapa, ražená část 
• Rekonstrukce výpusti, ul. Pod Labuťkou, P8 
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a U 
Balabenky, P8 
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a U 
Balabenky - II. část, P8 
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Odlehlá, P9 
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Novovysočanská, 
P9 
• Rekonstrukce kanalizace, ul. K Žižkovu, P9 
• Rekonstrukce kanalizace v ul. Luční, P3 
• Rekonstrukce kanalizace, ul. V Třešňovce, P9 - 
dokončení 
• Rekonstrukce kanalizace v ul. Novostrašnická - 
Brigádníků, P10  

    

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992873 
 

V souvislosti s požadavky zákona č, 254/2001 Sb., 
o vodách, ve znění novely zákona č. 544/2020 Sb., 
požadujeme provádět likvidaci srážkových vod 
primárně na pozemku stavebníka. V případě 
návrhu odvádění srážkových vod do kanalizace 
požadujeme doložit nemožnost nebo omezenou 
možnost využívání a likvidace srážkových vod ve 
vlastních objektech na pozemcích investora. Pouze 
v tomto případě je možné přebytečné srážkové 
vody po akumulaci a retenci při dodržení 
požadavků uvedených v Městských standardech 
vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy 
zaústit do stejné stoky jednotné kanalizace jako 
vody splaškové. 
Požadujeme, aby v rámci řešení projektu byly 
důsledně aplikovány principy uvedené ve 
"Standardech hospodaření se srážkovými vodami 
na území hl. m. Prahy", srážkové vody byly  
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primárně sváděny pomocí povrchových opatření do 
zeleně, zasakovány, akumulovány, případně 
likvidovány jiným vhodným způsobem, než 
sváděny do veřejné kanalizace. 
V případě výsadby stromů realizované v rámci 
výstavby Městského okruhu požadujeme dodržení 
předepsaných ochranných pásem vodovodů a 
kanalizací a realizaci předepsaných technických 
opatření dle požadavků uvedených ve 
Standardech městských stromořadí na území hl. 
m. Prahy.  

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992874 
 

Obecně: 
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a 
skládky materiálu) a výsadba stromů musí být 
situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich 
přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném 
znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: a) u vodovodních řadů a 
kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 
m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad 
průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů 
nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, 
jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

 
 

       

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2992875 
 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako 
správce vodohospodářského majetku hlavního 
města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s. jako provozovatel dotčeného majetku se od 
data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují 
jednotným stanoviskem, a to na základě 
elektronické žádosti podané prostřednictvím 
společného vyjadřovacího portálu: 
www.vviadrovaciportal.cz. 
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů 
veřejné moci (státních orgánů, územních 
samosprávných celků a fyzických nebo 
právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo 
právnickým osobám byla svěřena působnost v 
oblasti veřejné správy, notářů a soudních 
exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v 
oblasti veřejné správy se shora specifikované 
požadavky na formu podání žádosti o stanovisko 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
nemusí použít. 

 

 
 

          

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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