
                  

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP 
 

                  

 

DATUM: 9.3.2022 
 

                  

 

Z 2990 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

stavební parcela 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981958 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
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9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2981992 
  

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

          

            

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981669 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru  
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ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981703 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981745 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981793 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 2990/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (ZMK). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981809 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982026 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982271 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982306 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982340 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982374 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982408 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981924 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982101 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z  
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3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982146 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových  
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geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). 
V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná 
hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná 
území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982188 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
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14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982479 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982444 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982066 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982515 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982580 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na  
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předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

  

             

 

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

Jiné 
 

2982614 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980868 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980908 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit  
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nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980942 
  

Z2990/10 - nutno respektovat sběrač K - LKS 
A2100/1950 v komunikaci na hranici pozemku 
včetně jeho ochranného pásma; 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980956 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980990 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
 

 

  

          

            

             

 

Z 2990 / 010 
    

Str. 10 z 350 
 



                  

 

Z 2991 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

stavba rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981959 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2981993 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  

     

              

                 

                  

 

Z 2991 / 010 
    

Str. 11 z 350 
   



             

          

neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981670 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981704 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981746 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981794 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 2991/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (PS). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981810 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
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6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982027 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982273 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982307 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982341 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982375 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982409 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981925 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982102 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro  
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území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982147 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982194 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982480 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982445 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982067 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982516 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982581 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně  
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Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982615 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980869 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
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1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980909 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980957 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a  
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kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980991 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 2997 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

provozování zahradnictví 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

zahradnictví /PZA/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981960 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2981994 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981671 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981705 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981747 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981795 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 2997/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
transformaci nezastavitelných ploch zeleně (ZMK) 
na zahradnictví (PZA). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981811 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981843 
  

Upozorňovali jsme, že v rámci změny Z 2997/00 
může dojít ke kolizi se stávajícím vedením 
vodovodu pro veřejnou potřebu. 
S uvedenými změnami souhlasíme, přičemž 
citovaná upozornění zůstávají nadále v platnosti. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 
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4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982028 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982274 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982308 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982342 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982376 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982410 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981926 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982103 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z  
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3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982148 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná  
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hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná 
území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982195 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být  
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konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982481 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982446 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982068 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982517 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982582 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví  

  

          

            

             

 

Z 2997 / 010 
    

Str. 27 z 350 
 



              

          

pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982616 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980870 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980910 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové  
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dokumentace. 
  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980958 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980992 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3037 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

vymezení nové VPS xx/VZ/54 na úkor redukce plochy VPS 56/VS/54, vybudování areálu s pečovatelskou službou a domů s byty pro seniory 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejně prospěšná stavba /VPS/ 
(VS - školství) 

 

                  

 

Na: 
               

 

veřejně prospěšná stavba /VPS/ 
(VZ - zdravotnictví a sociální péče) 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981961 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2981995 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č.  
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981672 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od  
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společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981706 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981748 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981776 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981812 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
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2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982029 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982275 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982309 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982343 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982377 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982411 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981927 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982104 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy  
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ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982149 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982196 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982227 
  

3) Změna č. Z 3037/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Radotínsko - 
Chuchelský háj, ale v přímém střetu s ochrannými 
podmínkami patrně nebude. 

  

          

            

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982482 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982447 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982069 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982518 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982550 
  

Jako rozsahem významnější změny z hlediska 
velikosti nebo funkce nově zastavitelných či 
transformovaných ploch a případné plynofikace 
zde uvažované výstavby uvádíme změny pod 
označením : 
Z 3037/10 - Velká Chuchle, veřejně prospěšná 
stavba (VPS) - vybudování areálu s pečovatelskou 
službou a domů s byty pro seniory u ukončení ul. 
Na cihelně a prodloužení ul. V úvoze, předpoklad 
dostatečně kapacitního připojení od STL plynovodu 
PE dn 90 v ul. Na cihelně 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s. 

Jiné 
 

2982583 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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  
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společnosti.  
   

              

 

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

Jiné 
 

2982617 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980871 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980911 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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  
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odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980959 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980993 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3038 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

ÚSES, uvedení do souladu se skutečným stavem 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

vodní hospodářství /TVV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vymezení ÚSES /USES/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981962 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2981996 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981673 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981707 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981749 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981777 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981813 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982030 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982276 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982310 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982344 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982378 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982412 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981928 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982105 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982150 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982197 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982483 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982448 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982070 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Nedoporučeno 
 

2981161 
  

K uvedeným změnám již byla vydána připomínka 
správce povodí č. j. 72461/2019-263 ze dne 8. 11. 
2019. Vzhledem k umístění pozemků dotčených 
změnami v bezprostřední blízkosti vodního toku 
Rokytka považujeme navržené změny využití za 
nevhodné. Pozemky by v budoucnosti mohly být 
využity pro případnou revitalizaci či jiná 
vodohospodářská opatření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982519 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982584 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z  
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2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

  

             

 

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

Jiné 
 

2982618 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980872 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980912 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit  
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nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980960 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980994 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3039 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

ÚSES, uvedení do souladu se skutečným stavem 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

vodní hospodářství /TVV/, vymezení ÚSES /USES/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

sportu /SP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981963 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2981997 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981674 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981708 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981750 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981796 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3039/10 – upozorňujeme, že změnou by mohlo 
dojít k redukci nezastavitelných ploch zeleně 
(ZMK) a ÚSES, rozsah záboru není v návrhu 
specifikován. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981814 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981844 
  

U změny Z 3039/00 může dojít k dotčení 
odpadního potrubí ze stávající čistírny odpadních 
vod. 
S uvedenými změnami souhlasíme, přičemž 
citovaná upozornění zůstávají nadále v platnosti. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982031 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982277 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982311 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982345 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982379 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982413 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981929 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982106 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z  
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3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982151 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových  
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geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). 
V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná 
hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná 
území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982198 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
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14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982484 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982449 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982071 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Nedoporučeno 
 

2981181 
  

K uvedeným změnám již byla vydána připomínka 
správce povodí č. j. 72461/2019-263 ze dne 8. 11. 
2019. Vzhledem k umístění pozemků dotčených 
změnami v bezprostřední blízkosti vodního toku 
Rokytka považujeme navržené změny využití za 
nevhodné. Pozemky by v budoucnosti mohly být 
využity pro případnou revitalizaci či jiná 
vodohospodářská opatření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982520 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s. 

Jiné 
 

2982585 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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  
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s. 

Jiné 
 

2982619 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980873 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980913 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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  
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odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980943 
  

Z3039/10 — požadujeme nově vzniklé plochy od 
TVV (ČOV Koloděje) odclonit neopadavou izolační 
zelení, která nebude komplikovat provoz čistírny 
(např. ucpávání čerpadel spadaným listím) a dále 
požadujeme dodržení TNV 75 6011 Ochrana 
prostředí kolem kanalizačních zařízení; nutno 
respektovat výtlačné potrubí PE DN 90 nátok na 
PČOV Koloděje a odtok z PČOV Koloděje; 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980961 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980995 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
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http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981964 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2981998 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981675 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981709 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981751 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981797 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami:  
Z 3040/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (ZMK). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981815 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
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6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982032 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982278 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982312 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982346 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982380 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982414 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981930 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982107 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro  
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území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982152 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982199 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982485 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982450 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982072 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982521 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982586 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně  
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Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982620 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980874 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 

 

   

           

             

              

 

Z 3040 / 010 
    

Str. 69 z 350 
  



             

          

1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980914 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980944 
  

Z3040/10 — upozorňujeme, že kanalizace PVC 
315 která je vedena pozemkem je určena k 
celkové rekonstrukci — stavba PVS 1/1/F93/00  
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Rekonstrukce splaškové kanalizace v Kolodějích, 
P9, stavba je v přípravě, nutno respektovat stoku 
včetně jejího ochranného pásma; 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980962 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980996 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3041 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

rozšíření ploch pro sport 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

sportu /SP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981965 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2981999 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981676 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981710 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981752 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981798 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3041/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (ZMK). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981816 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
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6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982033 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982279 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982313 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982347 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982381 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982415 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981931 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982108 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro  
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území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982153 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982200 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982486 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982451 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982073 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982522 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982587 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně  
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Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982621 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

53 Městská část Praha-Koloděje Částečný souhlas 
 

2981667 
  

MČ Praha – Koloděje Vám předkládá zásadní 
připomínku ke Změně č. Z3041/10 pro ÚP hlavního 
města Prahy. MČ Praha – Koloděje má svěřenou 
správu pozemku parc. č. 760/1 v k.ú. Koloděje, 
obec Praha zapsáno na LV 375 u Katastrálního  

   

             

              

 

Z 3041 / 010 
    

Str. 79 z 350 
  



             

          

úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální 
pracoviště Praha. Zásadní připomínka se týká 
omezení změny ze ZMK na SP pouze na pozemek 
parc. č. 760/1, k.ú. Koloděje dle Usnesení ZMČ 
Praha – Koloděje č. 15/13/2021 ze dne 9. 2. 2021. 
Uvedený návrh odpovídá faktickému stavu 
funkčního využití území. 
 

 

  

             

 

53 Městská část Praha-Koloděje Částečný souhlas 
 

2981668 
  

Zásadní připomínka ke Změně č. Z3041/10 pro ÚP 
hlavního města Prahy 
MČ Praha – Koloděje Vám předkládá zásadní 
připomínku ke Změně č. Z3041/10 pro ÚP hlavního 
města Prahy. MČ Praha – Koloděje má svěřenou 
správu pozemku parc. č. 759/1 v k.ú. Koloděje, 
obec Praha zapsáno na LV 375 u Katastrálního 
úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální 
pracoviště Praha. 
MČ Praha – Koloděje Usnesením Zastupitelstva č. 
14/13/2021 ze dne 9. 2. 2021 schválilo Záměr na 
změnu funkčního využití předmětného pozemku ze 
ZMK a OP na SP v celé výměře. Důvodem je 
rozšíření sportovně-rekreačního areálu pro 
volnočasové aktivity místních rezidentů. Uvedená 
změna taktéž navazuje a souvisí s na navrhovanou 
změnu funkčního využití přilehlých pozemků 
společnosti Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. (parc. 
č. 759/11, 16 a 4, k.ú. Koloděje). V celkové 
perspektivě tak zde vznikne jednotný a logický 
funkční prostor. 
MČ Praha – Koloděje proto z výše uvedených 
důvodů podává tuto zásadní připomínku tak, aby 
došlo ke změně funkčního využití uvedeného 
pozemku v celé výměře ze ZMK a OP na SP.  

  

            

             

 

300 MHMPXPFG1585 Částečný souhlas 
 

2982656 
  

Žadatel tímto podává Námitku ke Změně č. 
Z3041/10 do Veřejného projednání, které se bude 
konat dne 11.2.2021 do řízení o vydání změn vlny 
10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
(dále jen ÚP). 
Společnost Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. (dále 
jen KKZ) je vlastníkem pozemků parc. č. 759/16, 
parc. 
č. 759/4 a 759/11, v k.ú. Koloděje, obec Praha, 
zapsáno na LV 686 u Katastrálního úřadu pro 
hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. 
Společnost Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. hodlá 
na Pozemcích parc. č. 759/16 a parc. č. 759/4 v 
k.ú. Koloděje, realizovat Investiční záměr na 
provedení sportovně — rekreačního areálu v 
rozsahu sportovních aktivit a služeb. 
Pokud bude Námitce vyhověno, bude Investiční 
záměr umístěn do plochy SP na parc. č. 759/16 a 
parc. č. 759/4 v k.ú. Koloděje, kde parc. č. 759/16 
je dle platného ÚP z části určená pro plochu SP a 
z části ZMK, parc. č. 759/4 a parc. č. 759/11 je dle  
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platného ÚP v ploše OP. 
V grafické části Námitky předkládáme Návrh na 
rozšíření plochy SP a ZMK na parc. č. 759/16, 
759/4 a 759/11, k.ú. Koloděje, které jsou ve 
vlastnictví společnosti KKZ. 
Bilance ploch k platnému UP a Návrhu: 
759/16 - výměra : 4.258 m2, struktura ploch dle 
platného UP :SP — sport - 2.155 m2, ZMK — 
zeleň 2.103 m2 
Návrh nové struktury ploch: SP — sport 3400 m2, 
ZMK — zeleň 858m2 
 
 
759/4- výměra: 3.811 rn2, struktura ploch dle 
platného UP : OP — orná půda 3.726 m2, ZMK — 
zeleň 85m2 Z, 
Návrh nové struktury ploch: SP — sport 1880 m2, 
ZMK — zeleň 1931 m2 
 
 
959/11 . výměra: 5453 m2, struktura ploch dle 
platného UP : OP — orná půda 5453 m2 
Návrh nové struktury ploch: OP — orná půda 2573 
m2, ZMK — zeleň 2880 m2 
 
 
ZMK — zeleň o výměře cca 2.880 m2 je náhradou 
za ZMK na parc. c. 759/1 ve vlastnictví MHMP, 
svěřené MČ Praha - Klánovice 
Nové funkční využití ploch KKZ je ve shodě s MČ 
Praha Koloděje, a to v následujícím: 
a) KKZ souhlasí s umístěním plochy ZMK na svém 
pozemku parc. č. 759/11 ve stejném rozsahu jako 
je stávající plocha ZMK na pozemku parc. č. 759/1 
MČ Praha - Koloděje v rámci Změny UP a podané 
Námitky KKZ ke Změně č. 3041/10 
b)MČ Praha - Koloděje vydalo KKZ souhlasné 
stanovisko ke Změně UP v rozsahu využití ploch 
dle předložené situace 
Odůvodnění Námitky za KKZ: 
IPR — potř. zastav. plochy dle S 55 odst. (4) 
stavebního zákona 
Z důvodu širokého okruhu sportovních aktivit v 
rámci celého sportovního areálu je nutné vnímat 
sportovní areál jako celek s požadavky jednotlivých 
klubů na ubytovací, stravovací, technické a 
dopravní zázemí. Schválením navrhované Změny 
dojte k optimalizaci rozmístění objektů jak plošně, 
tak výškově a jejich využití. 
Odborné posouzení předložené Námitky je 
výhradně v kompetenci orgánů státní správy. 

  

             

 

300 MHMPXPFIZXO9 Částečný souhlas 
 

2982656 
  

Žadatel tímto podává Námitku ke Změně č. 
Z3041/10 do Veřejného projednání, které se bude 
konat dne 11.2.2021 do řízení o vydání změn vlny 
10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
(dále jen ÚP). 
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Společnost Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. (dále 
jen KKZ) je vlastníkem pozemků parc. č. 759/16, 
parc. 
č. 759/4 a 759/11, v k.ú. Koloděje, obec Praha, 
zapsáno na LV 686 u Katastrálního úřadu pro 
hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. 
Společnost Ke Kolodějskému zámku, s.r.o. hodlá 
na Pozemcích parc. č. 759/16 a parc. č. 759/4 v 
k.ú. Koloděje, realizovat Investiční záměr na 
provedení sportovně — rekreačního areálu v 
rozsahu sportovních aktivit a služeb. 
Pokud bude Námitce vyhověno, bude Investiční 
záměr umístěn do plochy SP na parc. č. 759/16 a 
parc. č. 759/4 v k.ú. Koloděje, kde parc. č. 759/16 
je dle platného ÚP z části určená pro plochu SP a 
z části ZMK, parc. č. 759/4 a parc. č. 759/11 je dle 
platného ÚP v ploše OP. 
V grafické části Námitky předkládáme Návrh na 
rozšíření plochy SP a ZMK na parc. č. 759/16, 
759/4 a 759/11, k.ú. Koloděje, které jsou ve 
vlastnictví společnosti KKZ. 
Bilance ploch k platnému UP a Návrhu: 
759/16 - výměra : 4.258 m2, struktura ploch dle 
platného UP :SP — sport - 2.155 m2, ZMK — 
zeleň 2.103 m2 
Návrh nové struktury ploch: SP — sport 3400 m2, 
ZMK — zeleň 858m2 
 
 
759/4- výměra: 3.811 rn2, struktura ploch dle 
platného UP : OP — orná půda 3.726 m2, ZMK — 
zeleň 85m2 Z, 
Návrh nové struktury ploch: SP — sport 1880 m2, 
ZMK — zeleň 1931 m2 
 
 
959/11 . výměra: 5453 m2, struktura ploch dle 
platného UP : OP — orná půda 5453 m2 
Návrh nové struktury ploch: OP — orná půda 2573 
m2, ZMK — zeleň 2880 m2 
 
 
ZMK — zeleň o výměře cca 2.880 m2 je náhradou 
za ZMK na parc. c. 759/1 ve vlastnictví MHMP, 
svěřené MČ Praha - Klánovice 
Nové funkční využití ploch KKZ je ve shodě s MČ 
Praha Koloděje, a to v následujícím: 
a) KKZ souhlasí s umístěním plochy ZMK na svém 
pozemku parc. č. 759/11 ve stejném rozsahu jako 
je stávající plocha ZMK na pozemku parc. č. 759/1 
MČ Praha - Koloděje v rámci Změny UP a podané 
Námitky KKZ ke Změně č. 3041/10 
b)MČ Praha - Koloděje vydalo KKZ souhlasné 
stanovisko ke Změně UP v rozsahu využití ploch 
dle předložené situace 
Odůvodnění Námitky za KKZ: 
IPR — potř. zastav. plochy dle S 55 odst. (4)  
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stavebního zákona 
Z důvodu širokého okruhu sportovních aktivit v 
rámci celého sportovního areálu je nutné vnímat 
sportovní areál jako celek s požadavky jednotlivých 
klubů na ubytovací, stravovací, technické a 
dopravní zázemí. Schválením navrhované Změny 
dojte k optimalizaci rozmístění objektů jak plošně, 
tak výškově a jejich využití. 
Odborné posouzení předložené Námitky je 
výhradně v kompetenci orgánů státní správy. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980875 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980915 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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  
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nedocházelo k většímu odtoku než 10 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980963 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980997 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

vytvoření parkových ploch 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

vodní hospodářství /TVV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981966 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982000 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981677 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981711 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981753 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981778 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981817 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981846 
  

Změna Z 3042/00 se týká změny funkčního využití 
plochy v sousedství ČOV Koloděje z TVV na ZP. 
Ve vyjádření k návrhu zadání změny jsme s tímto 
řešením nesouhlasili, protože jsme jej považovali 
za neprozíravé s ohledem na znemožnění 
případné potřeby rozšíření areálu ČOV. Při 
následném projednávání podoby změny došlo k 
redukci plochy SP a zachování části plochy TVV 
přímo sousedící s ČOV. S návrhem změny v této 
podobě souhlasíme za předpokladu, že budou 
respektovány prostorové potřeby správce 
vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy 
(Pražská vodohospodářská společnost, a.s.) pro 
případnou intenzifikaci ČOV. 
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17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982034 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982280 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982314 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982348 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982382 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982416 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981932 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

Jiné 
 

2982109 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

           

             

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982154 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č.  
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62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o 
projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, oznamování rizikových 
geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). 
V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná 
hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná 
území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982201 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ -  
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výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982487 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982452 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982074 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Nedoporučeno 
 

2981187 
  

K uvedeným změnám již byla vydána připomínka 
správce povodí č. j. 72461/2019-263 ze dne 8. 11. 
2019. Vzhledem k umístění pozemků dotčených 
změnami v bezprostřední blízkosti vodního toku 
Rokytka považujeme navržené změny využití za 
nevhodné. Pozemky by v budoucnosti mohly být 
využity pro případnou revitalizaci či jiná 
vodohospodářská opatření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982523 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách -  
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obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2982588 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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  
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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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982622 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980876 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980916 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 38 odst. 2: 
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 „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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980945 
  

Z3042/10 - požadujeme nově vzniklé plochy od 
TVV (ČOV Koloděje) odclonit neopadavou izolační 
zelení, která nebude komplikovat provoz čistírny 
(např. ucpávání čerpadel spadaným listím) a dále 
požadujeme dodržení TNV 75 6011 Ochrana 
prostředí kolem kanalizačních zařízení; nutno 
respektovat výtlačné potrubí PE DN 90  nátok na 
PÖOV Koloděje; 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980964 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980998 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na  
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základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Zličín, k.ú. SobínPraha - Zličín, k.ú. Zličín 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

přepojení pobočné ČS Sobín na centrální stokovou síť Praha 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

dle vymezení v grafické části 
 

                  

 

Na: 
               

 

návrh výtlakové kanalizace 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981967 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982001 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981678 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981712 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981754 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981779 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981818 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982035 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982281 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982315 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982349 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982383 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982417 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981933 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982110 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982155 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982202 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982488 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982453 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982075 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982524 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982589 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982623 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980877 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  
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hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980917 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980946 
  

Z3043/10 - přepojení PČOV Sobín na ÚČOV 
Praha podmiňujeme realizací stavby - stavba PVS 
1/1/M08/00 Přeložka kanalizace, ul. 
Engelmüllerova, P 17; stavba je v přípravě; 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980965 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980999 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3045 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Řeporyje  , k.ú. Řeporyje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

stavební parcela, redukce VPS 57/VS/43 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981968 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982002 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981679 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981713 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981737 
  

Ve výše uvedeném vyjádření byly uvedeny 
připomínky ke změnám: Z 3045/10 v Praze – 
Řeporyjích, Z 3048/10 v Praze – Dolních 
Počernicích, Z 3049/10 v Praze – Řeporyjích a Z 
3113/10 v Praze 5 – Smíchov. S ostatními návrhy 
změn z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany 
ovzduší souhlasil bez připomínek. Na oddělení 
ochrany ovzduší OCP MHMP bylo provedeno 
aktuální zjištění kvality ovzduší ve všech 
uvedených lokalitách, na kterých dochází ke 
změně územního plánu s použitím map pětiletých 
imisních průměrů pro sledované období 2015-
2019. K výše uvedeným změnám Z 3045/10, Z 
3048/10, Z 3049/10 a Z 3113/10 máme následující 
připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981741 
  

Ad č. Z 3045/10 – Změna z funkce veřejné 
vybavení /VV/ a veřejně prospěšná stavba /VPS/ 
na funkci čistě obytnou s kódem míry využití území 
B /OB-B/. Navrhovaná změna se nachází v oblasti, 
kde je poměrně významné překračování imisního 
limitu ročních koncentrací B(a)P (o 70 %). 
Upozorňujeme, že v rámci budoucích návrhů 
záměrů bude v rámci projektové přípravy 
vyžadováno uplatnění zásad a opatření 
vycházejících z hlavního koncepčního dokumentu 
z hlediska kvality ovzduší „Programu zlepšování 
kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01“, tak aby 
byla zachována alespoň stávající úroveň 
znečištění ovzduší v předmětném území. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981780 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981819 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10,  

  

            

             

 

Z 3045 / 010 
    

Str. 108 z 350 
 



             

          

Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982036 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982282 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982316 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982350 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982384 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982418 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981934 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10,  
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3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
          

              

 

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

Jiné 
 

2982111 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

           

             

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982156 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy. 
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geology.cz/suris/) a dalších on-line a tiš?těných 
podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982203 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná  
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realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982489 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982454 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982076 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982525 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na  
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pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2982590 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. U případných vyvolaných  
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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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982624 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980878 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980918 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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  
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stavební předpisy) HLAVA V, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980966 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981000 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3048 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Dolní Počernice , k.ú. Dolní Počernice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

bytová zástavba ve stavu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sportu /SP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981969 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982003 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981680 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981714 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981738 
  

Ve výše uvedeném vyjádření byly uvedeny 
připomínky ke změnám: Z 3045/10 v Praze – 
Řeporyjích, Z 3048/10 v Praze – Dolních 
Počernicích, Z 3049/10 v Praze – Řeporyjích a Z 
3113/10 v Praze 5 – Smíchov. S ostatními návrhy 
změn z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany 
ovzduší souhlasil bez připomínek. Na oddělení 
ochrany ovzduší OCP MHMP bylo provedeno 
aktuální zjištění kvality ovzduší ve všech 
uvedených lokalitách, na kterých dochází ke 
změně územního plánu s použitím map pětiletých 
imisních průměrů pro sledované období 2015-
2019. K výše uvedeným změnám Z 3045/10, Z 
3048/10, Z 3049/10 a Z 3113/10 máme následující 
připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981743 
  

Ad č. Z 3048/10 – Změna z funkce sportu /SP/ na 
funkci všeobecně smíšenou s kódem míry využití 
území C /SV-C/. S ohledem na zlepšení kvality 
ovzduší v předmětné lokalitě (B(a)P – 1 ng/m3 ) již 
nepožadujeme zpracování podrobné rozptylové 
studie pro posouzení vlivu veškerých změn v této 
lokalitě na dotčenou populaci. Dále uvádíme, že v 
rámci budoucích návrhů záměrů bude v rámci 
projektové přípravy vyžadováno uplatnění zásad a 
opatření vycházejících z hlavního koncepčního 
dokumentu z 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981781 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981820 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z  
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3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982037 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982283 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982317 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982351 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982385 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982419 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981935 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10,  
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3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
          

              

 

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

Jiné 
 

2982112 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

           

             

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982157 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se  
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stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982204 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
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12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982490 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982455 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982077 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982526 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich  
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vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2982591 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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,  
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odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o zajištění 
provedení přeložky plynárenského zařízení" s 
odborem správy distribuční soustavy naší 
společnosti.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982625 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980879 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980902 
  

Z 3048/10 - kolaudace staveb, které leží v 
tlakovém pásmu VDJ Kozinec, je podmíněna 
nabytím právní moci územního rozhodnutí na 
stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. 
stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu 
PRAHA VÝCHOD' (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 
1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého je 
zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně 
upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo 
jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy 
nemůže jeho vydání zaručit. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980919 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým  
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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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980947 
  

Z3048/10 -  upozorňujeme, že lokalita leží v povodí 
Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění 
dešťových vod; 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980967 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981001 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor  
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2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3049 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Řeporyje  , k.ú. Řeporyje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

sportovní využití 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

sportu /SP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981970 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982004 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981681 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981715 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981739 
  

Ve výše uvedeném vyjádření byly uvedeny 
připomínky ke změnám: Z 3045/10 v Praze – 
Řeporyjích, Z 3048/10 v Praze – Dolních 
Počernicích, Z 3049/10 v Praze – Řeporyjích a Z 
3113/10 v Praze 5 – Smíchov. S ostatními návrhy 
změn z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany 
ovzduší souhlasil bez připomínek. Na oddělení 
ochrany ovzduší OCP MHMP bylo provedeno 
aktuální zjištění kvality ovzduší ve všech 
uvedených lokalitách, na kterých dochází ke 
změně územního plánu s použitím map pětiletých 
imisních průměrů pro sledované období 2015-
2019. K výše uvedeným změnám Z 3045/10, Z 
3048/10, Z 3049/10 a Z 3113/10 máme následující 
připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 
 

2981742 
  

Ad č. Z 3049/10 – Změna z funkce sady, zahrady a 
vinice /PS/ na funkci sportu /SP/. Navrhovaná 
změna se nachází v oblasti, kde je poměrně 
významné překračování imisního limitu ročních 
koncentrací B(a)P (o 70 %). S ohledem na 
problematickou kvalitu ovzduší v řešeném území 
doporučujeme původní využití pozemků, než jaké 
je prezentováno v navrhované změně. 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů 
bude v rámci projektové přípravy vyžadováno 
uplatnění zásad a opatření vycházejících z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska kvality 
ovzduší „Programu zlepšování kvality ovzduší – 
aglomerace Praha CZ01“, tak aby byla zachována 
alespoň stávající úroveň znečištění ovzduší v 
předmětném území. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981799 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3049/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k  
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nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (PS). 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981821 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982038 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982284 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982318 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982352 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982386 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982420 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 
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7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981936 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

   

             

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
          

              

 

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

Jiné 
 

2982113 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

           

             

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982158 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na  
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internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982205 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle -  
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Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982491 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982456 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982078 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982527 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké  
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plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2982592 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594  
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(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982626 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980880 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980920 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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  
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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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980948 
  

Z3049/10 - upozorňujeme, že po jihozápadní 
hranici pozemku je plánováno vedení nové 
kanalizační stoky v rámci dostavby splaškové 
kanalizace v Řeporyjích — stavba PVS 1/1/K68/00 
Výstavba kanalizace, ul. Tělovýchovná a okolí, P 
13, stavba je v přípravě; 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980968 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981002 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského  
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majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

zachování stávající zeleně 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

všeobecně obytné /OV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981971 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982005 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981682 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981716 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981755 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981782 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981822 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982039 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982285 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982319 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982353 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982387 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982421 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981937 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982114 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982159 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982206 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982492 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982457 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982079 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982528 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982593 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982627 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980881 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  
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hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980921 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980969 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve  
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vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981003 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

zcelení nemovité kulturní památky 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

čistě obytné /OB/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, lesní porosty /LR/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981972 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982006 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981683 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981717 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981756 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981783 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981823 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982040 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982286 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982320 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982354 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982388 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982422 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981938 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982115 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982160 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982207 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982493 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982458 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982080 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982529 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982594 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982628 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980882 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  
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hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980922 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980970 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve  
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vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981004 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

neprokázaná potřeba rezerv pro vysoké školy 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zvláštní - vysokoškolské /ZVS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981973 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982007 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981684 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981718 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981757 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981800 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3056/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch orné půdy (OP). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981824 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
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6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982041 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982287 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982321 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982355 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982389 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982423 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981939 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982116 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro  
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území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982161 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982208 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982494 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982459 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982081 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982530 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982595 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně  
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Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982629 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980883 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
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1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980923 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980971 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a  
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kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981005 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

rozšíření stávajícího hřbitova 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

čistě obytné /OB/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981974 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982008 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981685 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981719 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981758 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981784 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981825 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982042 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982288 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982322 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982356 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982390 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982424 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981940 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982117 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982162 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982209 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982495 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982460 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982082 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982531 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982596 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982630 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980884 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  
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hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980924 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980972 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve  
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vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981006 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3060 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

zachování stávající zeleně 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

čistě obytné /OB/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

parky, historické zahrady a hřbitovy - pevná zn. /ZP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981975 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982009 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981686 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981720 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981759 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981785 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981826 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982043 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982289 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982323 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982357 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982391 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982425 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981941 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982118 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982163 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982210 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982496 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982461 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982083 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982532 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982597 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982631 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980885 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  
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hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980925 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980973 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve  
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vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981007 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3063 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

stavební parcela 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981976 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982010 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981687 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981721 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981760 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981801 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3063/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (PS). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981827 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981845 
  

U změny Z 3063/00 jsme upozorňovali, že jde o 
změnu funkčního využití plochy pro pěstební účely 
PS na stavební parcely v rámci nové plochy OB s 
tím, že jde o odlehlou lokalitu s členitým terénem 
bez vybudované vodohospodářské infrastruktury a 
zdůraznili jsme možná úskalí s tím související. S 
uvedenými změnami souhlasíme, přičemž citovaná 
upozornění zůstávají nadále v platnosti. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982044 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982290 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982324 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982358 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982392 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982426 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981942 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982119 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z  
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3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982164 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových  
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geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). 
V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná 
hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná 
území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982211 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
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14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982497 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982462 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982084 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982533 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982598 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na  
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předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

  

             

 

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

Jiné 
 

2982632 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980886 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980926 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit  
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nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980974 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981008 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3065 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 6, k.ú. Bubeneč 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

adaptace stávajícího objektu na obytný dům 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

veřejné vybavení - pevná zn. /VV/, všeobecně obytné /OV/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981977 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982011 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981688 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981722 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981761 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981786 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981828 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982045 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982291 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982325 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982359 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982393 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982427 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981943 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982120 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982165 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982212 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982498 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982463 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982085 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982534 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982599 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982633 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980887 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  
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hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980927 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980975 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve  
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vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981009 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3069 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 4, k.ú. Podolí           Praha 4, k.ú. Nusle 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

vymístění autoservisu a doplnění ploch pro bydlení 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

garáže a parkoviště /DGP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/, garáže a parkoviště - pevná zn. /DGP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981978 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982012 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981689 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981723 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981762 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981787 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981829 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982046 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982292 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982326 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982360 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982394 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982428 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981944 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982121 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982166 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982213 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982499 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982464 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982086 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982535 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982600 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  

  

          

            

             

 

Z 3069 / 010 
    

Str. 215 z 350 
 



              

          

dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982634 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

24 Městská část Praha 4 Souhlas 
 

2982266 
  

Rada městské části Praha 4 I. souhlasí s vydáním 
změn Z 3069/10 ÚP SÚ HMP spočívající ve změně 
plochy s rozdílným způsobem využití /DGP/ - 
garáže a parkoviště na plochu čistě obytnou /OB/ s 
plovoucí značkou /DGP/. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980888 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980903 
  

Z 3069/10 - respektovat stávající řad DN 300, který 
prochází západním okrajem řešeného území 

  

          

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980928 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače.  
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Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980976 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981010 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3070 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 4, k.ú. Michle 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

narovnání stávajícího využití s ÚP SÚ HMP 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, lesní porosty /LR/, všeobecně obytné /OV/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981979 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982013 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981690 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981724 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981763 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981788 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981830 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982047 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982293 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982327 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982361 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982395 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982429 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981945 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982122 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982167 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982214 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982500 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982465 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982087 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982536 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982601 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982635 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

24 Městská část Praha 4 Souhlas 
 

2982267 
  

Rada městské části Praha 4 souhlasí s Z 3070/10 
ÚP SU HMP spočívající ve změně plochy s 
rozdílným způsobem využití /ZMK/ - zeleň městská 
a krajinná na plochu všeobecně obytnou /OV/. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980889 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám  
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Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980929 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980949 
  

Z3070/10 - upozorňujeme, že v pozemku je 
plánována rekonstrukce kanalizačních stok — 
stavba PVS Rekonstrukce kanalizace v ulici 
Bohdalec, P4 Rekonstrukce kanalizace v ulici 
Bohdalec, P4, stavba je zařazena ve 
Střednědobém investičním plánu PVS se 
zahájením v roce 2025; 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980977 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981011 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3079 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

využití na zahradu či park, posun hranice VRÚ 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

velká rozvojová území /VRU/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981980 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982014 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981691 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981725 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981764 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981831 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982048 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982294 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního  
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útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 
  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982328 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982362 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982396 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982430 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981946 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982123 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  
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16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982168 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982215 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař –  
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Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982501 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 
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165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982466 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982088 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982537 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982602 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných  
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prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982636 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980890 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980930 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980950 
  

Z3079/10 — upozorňujeme, že lokalita leží v 
povodí PČOV Dubeč, kde je v současné době 
vyhlášen stop stav, PČOV je kapacitně vyčerpaná. 
Napojování nových objektů na veřejnou kanalizaci 
je možné až po výstavbě sběrače G a přepojení 
PČOV na ĽJÖOV Praha, upozorňujeme, že lokalita 
leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro 
vypouštění dešťových vod; 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980978 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného  
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vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981012 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3080 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

uvedení do souladu se skutečným stavem 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981981 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982015 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981692 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981726 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981765 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981789 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981832 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982049 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982295 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982329 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982363 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982397 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982431 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981947 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982124 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982169 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982216 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982502 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982467 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982089 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982538 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982603 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982637 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980891 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  
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hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980931 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980951 
  

Z3080/10 — lokalita leží v povodí PČOV Dubeč, 
kde je v současné době vyhlášen stop stav, PČOV 
je kapacitně vyčerpaná. Napojení na veřejnou 
kanalizaci je možné až po výstavbě sběrače G a 
přepojení PÖOV na ÚÖOV Praha, upozorňujeme, 
že lokalita leží v povodí Rokytky, kde je snížený  
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limit pro vypouštění dešťových vod; 
  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980979 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981013 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3085 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 8, k.ú. Troja 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba rodinných domů 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981982 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982016 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981693 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981727 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981766 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981802 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3085/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (ZMK). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981833 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
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6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982050 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982296 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982330 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982364 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982398 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982432 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981948 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982125 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro  
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území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982170 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982217 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982228 
  

6) Změna č. Z 3085/10 se týká území 
nacházejícího se přímo při hranici přírodního parku 
Drahaň-Troja a v blízkosti přírodní památky 
Jabloňka. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky těchto 
chráněných území či jejich ochranných zón a měla 
by být podmíněna souhlasným stanoviskem 
orgánů ochrany přírody.  

  

          

            

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982503 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982468 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982090 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982539 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982604 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké  
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dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

  

             

 

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

Jiné 
 

2982638 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové  
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(aktuální).  
   

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980892 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980932 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
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-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980952 
  

Z3085/10 — nutno respektovat kmenovou stoku F 
DN 3200 včetně jejího ochranného pásma; 

  

          

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980980 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981014 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3086 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 8, k.ú. Troja 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba rodinných domů 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981983 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982017 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981694 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981728 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981767 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981803 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3086/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (ZMK). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981834 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
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6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982051 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982297 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982331 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982365 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982399 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982433 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981949 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982126 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro  
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území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982171 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982218 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982504 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982469 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982091 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982540 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982605 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně  
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Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982639 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980893 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
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1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980933 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980953 
  

Z3086/10 — nutno respektovat kmenovou stoku F 
DN 3200 včetně jejího ochranného pásma; 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980981 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981015 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3090 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Čakovice   , k.ú. Čakovice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba bytových domů 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň 
městská a krajinná /ZMK/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981984 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982018 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými  
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účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981695 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska  
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námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981729 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981768 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981804 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3090/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
masivnímu nárůstu zastavitelných a redukci 
nezastavitelných ploch orné půdy (OP). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981835 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
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2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982052 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982298 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982332 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982366 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982400 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982434 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981950 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982127 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy  
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ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982172 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982219 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982505 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982470 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982092 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982541 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982560 
  

Jako rozsahem významnější změny z hlediska 
velikosti nebo funkce nově zastavitelných či 
transformovaných ploch a případné plynofikace 
zde uvažované výstavby uvádíme změny pod 
označením :  
Z 3090/10 - Čakovice, další plánované bytové 
domy u ul. Rýnská, možnost budoucího připojení z 
STL plynovodu PE dn 50 před stávajícími objekty 
č.p. 948 - 950 v ulici Rýnská,  

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982606 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována  
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přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

  

             

 

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

Jiné 
 

2982640 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 ÚP SÚ HMP nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální).  

   

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980894 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980934 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
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-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980982 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981016 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3091 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Satalice, k.ú. Satalice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

bytová výstavba 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981985 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982019 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981696 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981730 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981769 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981805 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3091/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (ZMK). 
 

 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981836 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
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2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982053 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982299 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982333 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982367 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982401 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982435 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981951 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982128 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy  
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ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982173 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

   

           

             

              

 

Z 3091 / 010 
    

Str. 283 z 350 
  



             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982220 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982506 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982471 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982093 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982542 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982607 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně  
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Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982641 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980895 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
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1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980935 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980954 
  

Z3091/10- lokalita leží v povodí PČOV Kbely; 
PČOV je kapacitně vyčerpaná. Souhlas s 
napojením stavby bude možno vydat až po  
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plánovaném zkapacitnění této pobočné čistírny 
odpadních vod a jejím uvedení do zkušebního 
provozu (investice MHMP INV); 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980983 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981017 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
 

 

  

          

            

             

 

Z 3091 / 010 
    

Str. 288 z 350 
 



                  

 

Z 3092 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Dolní Počernice , k.ú. Dolní Počernice 
1438/8 a další dle grafického zákresu 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

obytná lokalita Za Luhem - K Zámku 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981986 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982020 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými  
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účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981697 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska  

  

            

             

 

Z 3092 / 010 
    

Str. 290 z 350 
 



             

          

námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981731 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981770 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981806 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3092/10 – upozorňujeme, že změnou by mohlo 
dojít k nárůstu zastavitelných a redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZMK), rozsah 
záboru není v návrhu specifikován. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981837 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 
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4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982054 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982300 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982334 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982368 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982402 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982436 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981952 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982129 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z  
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3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982174 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná  
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hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná 
území. 
 

 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982221 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být  
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konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982507 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982472 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982094 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982543 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982566 
  

Jako rozsahem významnější změny z hlediska 
velikosti nebo funkce nově zastavitelných či 
transformovaných ploch a případné plynofikace 
zde uvažované výstavby uvádíme změny pod 
označením :  
Z 3092/10 - Dolní Počernice, obytná lokalita Za 
luhem - K zámku, severně od stejnojmenných ulic, 
čistě obytné území, z hlediska plynofikace 
kompletně zainvestováno v předstihu 
vybudovanými STL plynovody v přilehlých ulicích 
Za luhem, Dercsenyiho, V Čeňku, Matěje Hůlky, U  
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Martiňáku 
  

             

 

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

Jiné 
 

2982608 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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  
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provedení přeložky plynárenského zařízení" s 
odborem správy distribuční soustavy naší 
společnosti.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982642 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980896 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980904 
  

Z3092/10 — respektovat průmyslový vodovod DN 
350 (mimo provoz), který prochází řešeným 
územím 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980936 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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  
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stavební předpisy) HLAVA V, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980984 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981018 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3097 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

parkoviště Na Korunce - uvedení do souladu se skutečným stavem 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/, garáže a parkoviště - pevná zn. /DGP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981987 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982021 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981698 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981732 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981771 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981790 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981838 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982055 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982301 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982335 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982369 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982403 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982437 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981953 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982130 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ  
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sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982175 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982222 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice)  
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se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším  
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výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982508 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982473 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982095 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982544 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982609 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a  
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dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982643 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980897 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  

   

           

             

              

 

Z 3097 / 010 
    

Str. 307 z 350 
  



             

          

hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980937 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980955 
  

Z3097/10 — upozorňujeme, že lokalita leží v 
povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění 
dešťových vod. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980985 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a  
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kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981019 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Místa akce: 
               

 

Praha 12, k.ú. Modřany 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

bytová výstavba 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

izolační zeleň /IZ/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981988 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982022 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  

     

              

                 

                  

 

Z 3099 / 010 
    

Str. 310 z 350 
   



             

          

neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981699 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981733 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981772 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981807 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
Z 3099/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci ploch izolační 
zeleně (IZ). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981839 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
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6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982056 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982302 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982336 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982370 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982404 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982438 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981954 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982131 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro  
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území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982176 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982223 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982229 
  

9) Změna č. Z 3099/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky tohoto chráněného území a 
měla by být podmíněna souhlasným stanoviskem 
orgánů ochrany přírody.   

  

          

            

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982509 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982474 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982096 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982545 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982572 
  

Jako rozsahem významnější změny z hlediska 
velikosti nebo funkce nově zastavitelných či 
transformovaných ploch a případné plynofikace 
zde uvažované výstavby uvádíme změny pod 
označením : 
Z 3099/10 - Modřany, bytová výstavba - čistě 
obytné území u ul. Československého exilu - 
Beránecká, možnost budoucího připojení z STL 
plynovodu PE dn 110 v ul. Československého  
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exilu,  
  

             

 

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

Jiné 
 

2982610 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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  
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provedení přeložky plynárenského zařízení" s 
odborem správy distribuční soustavy naší 
společnosti.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982644 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980898 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980905 
  

Z3099/10 — respektovat přiváděcí řad DN 300 
   

            

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980938 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 38 odst. 2: 
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 „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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980986 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981020 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3103 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Radlice          Praha 5, k.ú. Jinonice 
980/1 a další dle grafického zákresu 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

přesunutí VPS 65/VS/5 o rozloze menší než 2500 m2 z plochy /SV-G/ do plochy /SV-H/ jako VPS bez specifikace rozlohy a přesného umístění 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ s pevnou značkou veřejné vybavení /VV/ 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/ bez značky 

 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ bez značky 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/ s plovoucí značkou veřejné vybavení /VV/ 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981989 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982023 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího záření  
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definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981700 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019  
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OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981734 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981773 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981791 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981840 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

Z 3103 / 010 
    

Str. 322 z 350 
 



             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982057 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982303 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982337 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982371 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982405 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982439 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981955 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982132 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy  
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ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982177 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982224 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982510 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982475 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982097 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982546 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982574 
  

Jako rozsahem významnější změny z hlediska 
velikosti nebo funkce nově zastavitelných či 
transformovaných ploch a případné plynofikace 
zde uvažované výstavby uvádíme změny pod 
označením : 
Z 3103/10 - Jinonice, lokalita „Waltrovka", rozsáhlé 
všeobecně smíšené území vč. veřejné vybavenosti 
mezi ul. U Trezorky - Barvitiova - Walterovo 
náměstí a dalšími, výstavba obytných a 
administrativních objektů, včetně zajištění jejich 
kompletní plynofikace STL plynárenskými 
zařízeními, je zde již realizovaná. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982611 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté  
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většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s. 

Jiné 
 

2982645 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980899 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980939 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti  
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desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980987 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981021 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3112 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Libuš   , k.ú. Písnice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

vybudování rekreačních sportovišť 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

louky, pastviny /NL/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

sportu /SP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981990 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982024 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981701 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981735 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981774 
  

S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. V 
lokalitách těchto změn nedochází k překračování 
imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981808 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách:  
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami: 
3112/10 – upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nárůstu zastavitelných a redukci nezastavitelných 
ploch zeleně (NL). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981841 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
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6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982058 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982304 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982338 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982372 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982406 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982440 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981956 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982133 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro  
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území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

   

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982178 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982225 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela  
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patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982511 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982476 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982098 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2982547 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách 
(např. změna Z 3112/10. záměr na vybudování 
rekreačních sportovišť jižně od ul. Na okruhu, MČ 
Praha - Libuš, pozemek limitován vedením VTL 
plynovodů 2 x DN 500) - obecné podmínky pro 
respektování zařízení námi provozované 
plynárenské PS, případně ieiich vyvolané přeložky, 
uvádíme níže na str. 2 tohoto vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982612 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke  
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stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982646 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980900 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980907 
  

Z3112/10- respektovat nadřazené přiváděcí řady 2 
x DN 1200, které procházejí středem řešeného 
území 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980940 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), 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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou  
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popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980988 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2981022 
  

Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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Z 3113 / 010 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Smíchov 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

uvedení do souladu s reálným využitím budovy Ženských domovů 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

všeobecně obytné /OV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně smíšené /SV/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Souhlas 
 

2981991 
   

Předložený návrh vydání změn vlny 10 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z 
2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 
3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10, Z 3113/10) je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
 

 

     

              

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 
 

2982025 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a eionizujícího 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  
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neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). V případných následných řízeních, 
tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být 
HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle 
§ 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: a)hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; b) 
hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu 
na komunikacích a drahách navazujících na nově 
umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v 
širším území); c) změny hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě 
drahách způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu 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.   

  

             

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981702 
  

Z hlediska lesů: 
K návrhům výše uvedených změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
1872303/2019 (Sp. zn. S-MHMP 1872303/2019 
OCP) dne 7. 11. 2019. Části řešení, které byly od 
společného jednání změněny, nejsou z hlediska 
námi chráněných zájmů významné, proto 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981736 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání výše uvedených změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. K uvedeným změnám jsme se 
vyjádřili v rámci stanoviska č. j. MHMP 
1872303/2019 a SZn.: SMHMP 1872303/2019 
OCP, vydaného odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy dne 7. 11. 2019. 
Předložené změny navrhují nové využití vybraných 
pozemků v některých částech hlavního města 
Prahy především pro sportovní účely, parkovou 
úpravu, všeobecně smíšené nebo pro čistě obytné 
účely. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981740 
  

Ve výše uvedeném vyjádření byly uvedeny 
připomínky ke změnám: Z 3045/10 v Praze – 
Řeporyjích, Z 3048/10 v Praze – Dolních 
Počernicích, Z 3049/10 v Praze – Řeporyjích a Z 
3113/10 v Praze 5 – Smíchov. S ostatními návrhy 
změn z hlediska ochrany ovzduší orgán ochrany 
ovzduší souhlasil bez připomínek. Na oddělení 
ochrany ovzduší OCP MHMP bylo provedeno 
aktuální zjištění kvality ovzduší ve všech 
uvedených lokalitách, na kterých dochází ke 
změně územního plánu s použitím map pětiletých 
imisních průměrů pro sledované období 2015-
2019. K výše uvedeným změnám Z 3045/10, Z 
3048/10, Z 3049/10 a Z 3113/10 máme následující 
připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981744 
  

Ad č. Z 3113/10 – Změna z funkce všeobecně 
obytné /OV/ na funkci všeobecně smíšené /SV/. 
3/5 Č. j. MHMP 15073/2021 V uvedené lokalitě 
došlo k mírnému zlepšení kvality ovzduší, 
průměrné roční koncentrace B(a)P dosahují 
hodnoty imisního limitu – 1 ng/m3 , průměrné roční 
koncentrace NO2 dosahují 31,5 ug/m3 , průměrné 
roční koncentrace PM10 dosahují 24,4 ug/m3 a 36. 
nejvyšší denní koncentrace PM10 dosahuje 42,3 
ug/m3 . Vzhledem k tomu, že zjištěné imisní 
koncentrace sledovaných znečišťujících látek 
dosahují vysokých hodnot, mělo by další využívání 
objektu respektovat zásadu dále nezhoršovat již 
tak problematické zatížení lokality, proto bude 
požadována změna využití objektu, která bude mít 
minimální dopad na kvalitu ovzduší. Projednání 
budoucího záměru bude vyžadovat řádné 
posouzení v rámci rozptylové studie pro posouzení 
vlivu veškerých změn v této lokalitě na dotčenou 
populaci a současně bude vyžadováno uplatnění 
zásad a opatření vyplývajících z hlavního 
koncepčního dokumentu z hlediska ochrany 
ovzduší – programu zlepšování kvality ovzduší – 
aglomerace Praha CZ01. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2981792 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 10 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
a) Sohlasíme bez připomínek: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2981842 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ke změnám územního plánu vlny 10 č. Z 2990/10, 
Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 
3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 
3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 
3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 
3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 
3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 
3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 
3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 
3113/10 jsme se již vyjadřovali ve stanoviscích č. 
j.: MHMP 620393/2017 ze dne 26. 5. 2017 a č. j.: 
MHMP 1872303/2019 ze dne 7. 11. 2019. 

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury 
         

             

 

6 Ministerstvo obrany 
         

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2982059 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
části změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

  

          

            

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982305 
  

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982339 
  

Odbor hornictví nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982373 
  

Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn 
vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982407 
  

Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn vlny 10 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 
 

2982441 
  

Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn vlny 10 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy žádné připomínky. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 
 

2981957 
  

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že ke změnám 2990/10, 2991/10, 2997/10, 
3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 
3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 
3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 
3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3079/10, 
3080/10, 3085/10, 3086/10, 3090/10 3091/10, 
3092/10, 3097/10, 3099/10, 3103/10, 3112/10, 
3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné námitky ani 
připomínky. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
         

             

 

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

Jiné 
 

2982134 
  

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn Z 2790/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, 
Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 
3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 
3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 
3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 
3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 
3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 
3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 
3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
ze dne 4.1.2021 č.j. MHMP 1919936/2020, 
zaevidované Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01084/2021/OBÚ-02, Vám OBÚ 
sděluje, že uvedený návrh se týká území, které je 
situováno 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.  

  

          

            

             

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

8 Státní pozemkový úřad 
         

             

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 
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3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982179 
  

Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_10/nav
rh_zadani/navrh_zadani.html, podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/app/sog/sog_resitele.pl, 
mapových aplikací ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a prognózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších on-line a 
tiš?těných podkladů ČGS konstatuje následující:   
1) dle výše uvedených mapových aplikací ČGS se 
stavem ke dni 6. ledna 2021 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
pro?gnózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 

 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2982226 
  

2) Změna č. Z 2995/10 (změna funkčního využití 
ploch ÚP: z oddechu – naučné a poznávací aktivity 
/SO6/ na čistě obytné /OB/, sady, zahrady, vinice) 
se týká území nacházejícího se v bezprostřední 
blízkosti PP Havránka, zřejmě i v jejím ochranném 
pásmu. Případné schválení či realizace změny by 
měly podléhat schválení orgánů státní ochrany 
přírody. 
4) Změna č. Z 3046/10 se týká území ležícího v 
blízkosti hranic přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
5) Změna č. Z 3068/10 se týká území přírodního 
parku Klánovice – Čihadla, jedná se však o 
přeskupení funkčních ploch, které není v rozporu 
se stávajícím využitím území. 
7) Změna č. Z 3087/10 se týká území přírodního 
parku Modřanská rokle - Cholupice a v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Šance. Případná 
realizace této změny tak musí respektovat 
ochranné podmínky těchto chráněných území i 
jejich ochranných zón a měla by být podmíněna 
souhlasným stanoviskem orgánů ochrany přírody. 
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8) Změna č. Z 3098/10 se týká území 
nacházejícího se blízko přírodní památky 
Modřanská rokle (je od ní však oddělena silnicí). 
Její plánování a realizace by však přesto zřejmě 
měly být konzultovány s orgány ochrany přírody. 
10) Změna č. Z 3100/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Případná realizace této změny by tak 
měla respektovat ochranné podmínky tohoto 
chráněného území. 
11) Změna č. Z 3101/10 se dotýká jižního rohu 
území přírodní památky V hrobech. Případná 
realizace této změny by tak měla respektovat 
ochranné podmínky i ochrannou zónu tohoto 
chráněného území. 
12) Změna č. Z 3107/10 se týká území ležícího v 
přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice a v 
blízkosti přírodní památky Modřanská rokle. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
13) Změna č. Z 3109/10 (změna funkčního využití 
ploch: z lesní porosty /LR/ na čistě obytné /OB/ - 
výstavba rodinného domu) se nachází na území 
přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Její 
plánování a realizace by měly být konzultovány s 
orgány ochrany přírody. 
14) Změna č. Z 3110/10 se týká území ležícího při 
hranici přírodního parku Modřanská rokle - 
Cholupice. Její plánování a realizace by měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody. 
15) Východní část změny č. Z 3111/10 se týká 
území ležícího přímo při hranici přírodní rezervace 
Šance (možná ji i ve své jižní části částečně 
přesahuje – z příliš hrubého zákresu to není zcela 
patrné) a v blízkosti území přírodního parku 
Modřanská rokle - Cholupice. Změna tak patrně 
zasahuje do ochranného pásma přinejmenším 
výše zmíněného, možná i obou chráněných území. 
Její plánování a realizace by tak měly být 
konzultovány s orgány ochrany přírody.  

  

             

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 
 

2982512 
  

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 10 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky 

  

          

             

 

165 Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy - ředitel IPR 

Bez připomínek 
 

2982477 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 10 bez požadavku VVURU 
sdělujeme, že k návrhům změn nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2982099 
  

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

Z 3113 / 010 
    

Str. 346 z 350 
 



             

 

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

Jiné 
 

2982548 
  

Ve zmíněných lokalitách naše společnost Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., vlastní a provozuje na 
základě licence Energetického regulačního úřadu 
plný rozsah plynárenské distribuční soustavy (dále 
jen DS), tj. vysokotlaké, středotlaké i nízkotlaké 
plynovody a plynovodní přípojky, související 
technologické objekty, regulační stanice, zařízení 
protikorozní ochrany, včetně systému řídicí a 
zabezpečovací techniky. V některých případech se 
tato plynárenská zařízení nacházejí přímo na 
pozemcích, zahrnutých v jednotlivých změnách - 
obecné podmínky pro respektování zařízení námi 
provozované plynárenské PS, případně ieiich 
vyvolané přeložky, uvádíme níže na str. 2 tohoto 
vyjádření. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2982613 
  

Co se tyká budoucí možnosti připojování 
plánované zástavby k plynárenské soustavě, ie 
tedy v těchto případech, jakožto i v rámci naprosté 
většiny ostatních předkládaných změn UP. 
dostatečně kapacitní místní distribuční síť SŤL 
(doplňkově NTÜ charakteru v podstatě situována 
přilehle dotčeným pozemkům či v ieiich blízké 
dostupnosti, v některých případech isou na 
předmětné pozemky iiž z minulosti vybudovány i 
plynovodní přípoilw. Výjimku tvoří pouze změna Z 
2997/10 (MČ Praha - Zbraslav, plán. zahradnictví 
pod ul. Strakonická směrem dolů k ul. Josefa 
Houdka, dislokovaný pozemek ve vztahu ke 
stávající plynofikované zástavbě) nebo Z 3063/10 
(plán. výstavba několika rodinných domů v lokalitě 
„Závist", MČ Praha - Zbraslav, na pravé straně 
Vltavy, kam není plynárenská soustava ze 
Zbraslavi vybudována). Konkrétní technické 
podmínky napojení (rozsah, trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro případy zástavby obsažené v předmětných 
změnách vlny 10 ÚP SÚ HMP, budou jednotlivým 
investorům ze strany naší společnosti standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k DS, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ; http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencOPro respektování veškerých provozovaných 
i plánovaných plynárenských zařízení DS (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
projednávaných změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění (Energetický zákon), zvi. § 68, 69 (s  
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upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení DS 
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.  

   

              

 

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

Jiné 
 

2982647 
  

Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn vlny 10 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).  

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980901 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky:Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980941 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám 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 (S5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým  
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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, S 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 Vs z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak. 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
-V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2980989 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně 
přípojek                                    1,5 m od vnějšího 
líce potrubí 
CJ řadů nad DN 
500                                                          2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
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Podmínky pro vydání stanovisek ke studiím, 
záměrům, územním plánům, koncepčním 
dokumentům a projektovým dokumentacím pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační 
dokumentaci s platností od 1. 1. 2021 s 
přechodným zaváděcím obdobím leden — únor 
2021: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále 
jen „PVS") jako správce vodohospodářského 
majetku hlavního města Prahy a Pražské vodovody  
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a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK") jako 
provozovatel dotčeného majetku se od data 1. 1. 
2021 vyjadřují jednotným stanoviskem, a to na 
základě elektronické žádosti podané 
prostřednictvím společného vyjadřovacího portálu 
www.vyiadrovaciportal.cz. 
Bližší informace naleznete na: 
http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/iak-
vyridim/Stanoviska-k-proiektovym-dokumentacim 
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