
                  

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu změny Z 3027/09 ÚP SÚ HMP 

 

                  

 

 
 

                  

 

Z 3027 / 09 

 

                  

 

Místa  
               

 

Praha - Březiněves, k. ú. Březiněves; Praha - Čakovice, k. ú. Třeboradice 
 

  

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch - vybudování "zeleného pásu" kolem Prahy 
  

                  

 

Z: 
               

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
  

                  

 

Na: 
               

 

lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření obsah vyjádření 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky Sp.j. 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy Sp.j. 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního města 
Prahy se sídlem v Praze Sp.j. 

  

Souhlas 
  

2992096 Dopisem podaným dne 28. 6. 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 3027/09 vlny 09 ÚP SÚ 
HMP. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): 
Předložený návrh změny Z 3027/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP (změna funkčního využití ploch z funkce orná půda, plocha na pěstování zeleniny na funkci lesní porosty, louky a pastviny) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

  

           

              

                  

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy Sp.j. 

             

               

                  

 

20 MHMP odbor bezpečnosti Sp.j. 
             

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j. 
  

Souhlas 
  

2992258 Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Návrh změny č. Z 3027/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – společné jednání 
 
 
Z hlediska lesů: 
Se změnou Z 3027/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy souhlasíme. 

  

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j. 
  

Bez připomínek 
  

2992259 Z hlediska ochrany vod: 
K posouzení nám byl předložen návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vlny 09 č. Z 3027/09. Předmětem návrhu je změna funkčního využití rozsáhlé plochy o rozloze více než 66,5 ha 
východně od zástavby Březiněvsi ze stávajícího OP na NL a LR za účelem založení „zeleného pásu“ kolem Prahy. Z hlediska vodního hospodářství nemáme k návrhu změny žádné připomínky. 

  

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j. 
  

Souhlas 
  

2992260 Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Předmětem změny č. Z 3027/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je změna funkčního využití z plochy OP (orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) na funkci LR (lesní porosty) a NL 
(louky a pastviny) v lokalitě Praha – Březiněves z důvodu realizace „zeleného pásu“ kolem Prahy. Změna nebude mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny, a proto se změnou souhlasíme bez 
připomínek. 

  

              

                  

 

17 MHMP odbor památkové péče Sp.j. 
             

                  

 

19 MHMP odbor pozemních komunikací 
a drah Sp.j. 

             

               

                  

 

4 Ministerstvo dopravy Sp.j. 
             

                  

 

2 Ministerstvo kultury Sp.j. 
             

                  

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad Sp.j. 

  

Jiné 
  

2992095 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 1180360/2022 ze dne 28. 6. 2022 o stanovisko k vydání změny Z 3027/09 vlny 9 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem 
Změny ÚP je změna funkčního využití ploch. 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 změny 
Z 3027/09 vlny 9 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat. 

  

           

              

                  

 

6 Ministerstvo obrany Sp.j. 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj Sp.j. 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

2992227 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 3027/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „návrh změny") žádné připomínky. 
Odůvodnění: 
Z hlediska kompetencí odboru nedochází na daném území k žádným zásahům. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

2992228 Odbor hornictví nemá k návrhu změny žádné připomínky. 
Odůvodnění: 
Z hlediska kompetencí odboru nedochází na daném území k žádným zásahům. Návrh změn negativné neovlivní stávající podmínky ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. 

 

       

         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

2992229 Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změny žádné připomínky. 
Odůvodněni: 
Z hlediska kompetenci odboru nedochází na daném území k žádným zásahům. 

 

       

         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

2992230 Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny žádné připomínky. 
Odůvodnění: 
Z hlediska kompetencí odboru nedochází na daném území k žádným zásahům. 

 

       

         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

2992231 Odbor plynárenství a kapalných paliv uplatňuje ke změně Z 3027/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP připomínku společnosti MERO ČR, a.s., jelikož v řešené oblasti se nachází její zařízení, a to DOK (dálkový optický 
kabel) a Ropovod DN. 
Odůvodnění: 
Dotčená zájmová oblast zasahuje do ochranného pásma ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. 
Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 139/1999 Sb.) v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí 
omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 55 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. VI. č. 29/1959 Sb. včetně 
oprávnění, která k nim vznikla. 

 

       

         

             

 

7 Ministerstvo vnitra Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

2992235 Ministerstvo vnitra 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 sděluji, že z hlediska působnosti Ministerstva vnitra ČR 
neuplatňujeme k návrhu změny Z 3027/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky ani připomínky. 

 

         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí Sp.j. 
 

Souhlas 
 

2992236 Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu změny Z 3027/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  
Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 50 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 3027/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále 
jen „ÚP“). Společné jednání se uskutečnilo dne 28. 7. 2022. Do 30 dnů ode dne konání společného jednání mohou dotčené orgány uplatnit stanoviska k návrhu předmětné změny ÚP. 
MŽP uplatňuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko k návrhu změny Z 3027/09 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 3027/09 ÚP.  
 
 
Odůvodnění: 
Změna Z 3027/09 ÚP předpokládá zábor 46,7232 ha zemědělské půdy I. třídy ochrany pro plochu lesní z důvodu realizace tzv. zeleného pásu kolem Prahy. Řešené území je nadřazenou územně plánovací 
dokumentací (platnými Zásadami územního rozvoje hlavního města Prahy – dále jen „ZÚR HMP“) definováno zelenou osou – významným propojením zeleně a navazuje na rozvojovou oblast zeleně Z/3 
Zalesnění u Čakovic. Návrh změny ÚP dotváří tento požadavek plynoucí ze ZÚR HMP. Dle odůvodnění tato změna ÚP umožní realizaci zeleného pásu kolem Prahy a zároveň přispěje k naplnění projektů, 
jako je „Milion stromů pro Prahu“ či „Zastromuj Prahu“, které mají za cíl zlepšit životní prostředí hlavního města Prahy, přispět k lepší regulaci mikroklimatu či zasakování vody, čímž bude zároveň naplňována 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. adaptační strategie) vydaná MŽP.  
 
 
Z hlediska ochrany ZPF lze konstatovat, že dochází k významnému záboru nejkvalitnější půdy, nicméně pro takový účel, který zachová nezastavitelnost ploch a nebude znamenat nutnost provedení skrývky 
půdních vrstev. Tím bude zachována mimoprodukční funkce půdy. Změna ÚP nebude mít negativní vliv na odtokové a hydrologické poměry. Z pohledu prokázání nezbytnosti záboru půdy dle ustanovení § 4 
odst. 1 zákona sdělujeme, že v území se nachází pouze nejkvalitnější zemědělské půdy v I. třídě ochrany, a proto se při návrhu zeleného pásu kolem Prahy nelze jejich záboru v tomto místě vyhnout. Uplatní 
se tedy ustanovení § 4 odst. 2 zákona, kdy se na nezbytný případ považuje zejména neexistence vhodnějších ploch na území obce. Vzhledem k tomu považujeme nezbytnost za prokázanou. Co se týká 
prokázání výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany půd v I. třídě ochrany dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona, sdělujeme, že vymezením dané plochy dojde k výsadbě zeleně, 
která bude mít pozitivní vliv na životní prostředí (viz výše zmíněná adaptační strategie) a zároveň pozitivní vliv na obyvatele Prahy, kdy plocha bude dle odůvodnění působit jako tzv. „zelené plíce Prahy“. V 
území se nenachází půdy nižší třídy ochrany, proto se jejich záboru nebylo možné vyhnout. 
 
 
Vzhledem k výše uvedenému a k faktu, že dochází k naplňování požadavku nadřazené územně plánovací dokumentace – ZÚR HMP – považujeme návrh změny Z 3027/09 ÚP za dostatečně odůvodněný, tj. 
za akceptovatelný. 

 

         

             

 

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

 

Bez připomínek 
 

2992097 Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ) 
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3027/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP 
K čj.: MHMP 1180360/2022 
 
 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo 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 místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, 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,  
 
 
Území dotčené změnou Z 3027/09 ÚP SÚ HMP 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  
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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.  
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). 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.  
 
 
Území dotčené změnou Z 3027/09 ÚP SÚ HMP se nachází ve vymezeném území Ministerstvo 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 zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění.  
 
 
Území dotčené změnou Z 3027/09 ÚP SÚ HMP 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 vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu nad 30 m nad 
terénem 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 požaduje jej zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění jako limit 
využití území.  
 
 
Na celém správním území dotčeném změnou 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.  
 
 
Protože je u řešené změny Z 3027/09 zapracovaná v Odůvodnění, v odstavci d. dohodnutá citace o respektování zájmů MO ČR, nemá Ministerstvo obrany k předloženému návrhu změny Z 
3027/09 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. 
 

 

  

              

 

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

 

Bez připomínek 
 

2992094 K Vašemu oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny Z 3027/09 ÚP SÚ HMP č.j. MHMP 1180360/2022 ze dne 28.06.2022, zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro území 
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 28.06.2022 pod č.j. SBS 28711/2022/OBÚ-02, Vám sdělujeme, že uvedený návrh změny (parc.č. 438/106 a související v k.ú. Březiněves) 
se týká území, která je situované 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, územní 
inspektorát pro hl. město Prahu a 
Středočeský kraj Sp.j. 

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad Sp.j. 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy - ředitel IPR Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

2992197 V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v úplném znění a ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám sdělujeme, že 
v rámci společného jednání nemáme k návrhu změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3027/09 žádné připomínky. 

  

        

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

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

 

Jiné 
 

2992224 Změna Z 3027/09 ÚP SÚ HMP v k.ú. Březiněves (v území východně od zástavby MČ Praha - Březiněves k hranici s k.ú. Třeboradice) navrhuje plochy pro lesní porosty /LR/ se středovým koridorem pro louky 
a pastviny (NL) na úkor plochy orná půda, pro pěstování zeleniny. Jak je zmíněno i v textové části Odůvodnění předmětné změny ÚP, řešeným územím prochází (zhruba od jihozápadu k severu - 
severovýchodu) VTL plynovod oc. DN 150, č. trasy 409, z r. 1996. Vzhledem k tomu, že jeho vedení bude (po realizaci změny ÚP) situováno z větší části v navrhovaných lesních porostech (a dále v 
otevřených plochách - louky, pastviny), apriori upozorňujeme na nutnost respektování § 68 (o ochranných pásmech plynárenských zařízení), odst. 5 a 6, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v v 
platném znění (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovení), odst. 1): 
 
 
(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel zásobníku plynu na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy 
plynovodu; vlastníci a uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit; provozovatel zásobníku plynu dále na vlastní náklad udržuje volný prostor pozemku o poloměru 15 m od osy ústí 
sondy zásobníku plynu. 
 
 
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, vlastní telekomunikační sítě nebo 
plynovodní přípojky a ve volném prostoru pozemku o poloměru 15 m od osy ústí sondy zásobníku plynu lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, 
provozovatele zásobníku plynu nebo provozovatele přípojky. 
 
 
Další požadavky na dodržení obecně platných právních a technických předpisů uvádíme níže.  
 
 
V rámci ploch změny Z 3027/09 ÚP SÚ HMP je rovněž počítáno s navrhovaným elektrickým vedením 2 X 400 kV a územní rezervou pro budoucí železniční trať Praha-Neratovice-Liberec. Důvodem této 
změny ÚP je vybudování "zeleného pásu" kolem Prahy, jehož je změna součástí. 
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Pro respektování veškerých plynárenských zařízení naší společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., provozované distribuční soustavy (včetně všech 
souvisejících technologických objektů a rovněž i zařízení protikorozní ochrany) v území dotčeném změnou Z 3027/09 ÚP SÚ HMP požadujeme plně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický 
zákon, v platném znění, zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 1594 (386410), technických pravidel G 702 04, 700 03, 905 01, 920 22, 920 25, 920 26, a dalších). Plynárenská 
zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 energetického zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s 
odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. 
 
 
Jestliže tento stupeň projednávání návrhu změny Z 3027/09 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

             

 

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

 

Bez připomínek 
 

2992098 Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k návrhu změny Z 3027/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
K uvedené změně nemá PVS žádné konkrétní připomínky 
 
 
Obecně: 
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. 
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