
                  

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP 
 

                  

 

 
 

                  

 

Z 3114 / 11 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Lochkov , k.ú. Lochkov          Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec 
679 (k.ú. Lochkov) a další dle grafického zákresu 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - potvrzení stávajícího stavu v území - silniční komunikace 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

energetika /TVE/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace 
/S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

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 2978996 
 

V rámci oznámení o zahájení řízení je změna: 
 
 
Z 3114/11 akceptovatelná - změna funkčního 
využití ploch z aktuálního stavu: ostatní dopravně 
významné komunikace (S4), zeleň městská a 
krajinná (ZMK), louky, pastviny (NL), orná půda, 
plochy pro pěstování zeleniny (OP), energetika 
(TVE), lesní porosty (LR) na nový stav: ostatní 
dopravně významné komunikace (S4), zeleň 
městská a krajinná (ZMK), orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny (OP), rozšíření VPS 105 (DK) 
36, nová 105 (DK) 46 

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 2978999 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku 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) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Upozornění se týká až následných řízení a nelze jej 
řešit v této úrovni ÚPD. 
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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 2978982 
 

Z hlediska lesů: 
 
 
K návrhům výše uvedených změn vlny 11 
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. 
863623/2020 (Sp. zn. S-MHMP 863623/2020) dne 
16. 7. 2020. 
 
 
K žádným úpravám změn od společného jednání 
nedošlo, proto neuplatňujeme stanoviska. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2978985 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a 
odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
zákon): 
 
 
S návrhem změn vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez 
připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2978988 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
 
 
K uvedeným změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 
3116/11 jsme se vyjádřili v rámci společného 
jednání stanoviskem ze dne 16. 7. 2020 (SZn. S-
MHMP 863623/2020 č. j. MHMP 863623/2020). 
 
 
S předmětnými změnami nadále souhlasíme bez 
připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

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 

          

            

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 2978963 
 

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky. 
 
 
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné 
připomínky. 
 
 
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
žádné připomínky. 
 
 
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
žádné připomínky. 
 
 
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 2978960 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že z hlediska naší působnosti 
neuplatňujeme k návrhům změn Z 3114/11, Z 
3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
          

              

 

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

          

            

              

 

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 
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11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 2978993 
 

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 9. února 2021 
na řešených územích nejsou evidována výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na je-jichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a vyu-žití 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 zájmových územích také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 
 
2) Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. 
 
 
Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, 
že k zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňuje 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 2978951 
 

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 11 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2978957 
 

K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k 
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 
- Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
 
 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

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

Jiné 2979004 
 

Změna Z 3114/11 v k.ú. Lochkov a Slivenec je 
zpracována jako potvrzení stávajícího stavu v 
území - funkce silniční dopravně významné 
komunikace (doplňkově plocha pro zeleň, ornou 
půdu) s vymezením jako veřejně prospěšná 
stavba, jedná se o propojovací komunikaci poblíž 
rozhraní MČ Lochkov a Slivenec, vedenou od ul. 
Ke Slivenci horizontálně západním směrem k 
napojení na Pražský okruh, a rovněž i na opačnou 
stranu radiálně východním a jižním směrem s další 
vazbou na komunikace do horních oblastí  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 
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Radotína a Velké Chuchle. 
 
 
Další dvě změny Z 3115/11 a 3116/11 řeší 
aktualizace a nové vymezení záplavových území 
na Radotínském potoce (týká se katastrálních 
území Zadní Kopanina, Zbraslav a Radotín) a na 
Motolském potoce, včetně jeho přítoků, v k.ú. 
Stodůlky, Řepy, Motol a Košíře. 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
výše uvedených projednávaných změn vlny 11 ÚP 
SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně 
zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v 
platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení, odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 
2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou předchozího 
projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti Pražská plynárenská, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
 
 
Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 vlny 
11 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). 

    

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Bez připomínek 2978954 
 

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy nemáme připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979007 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit  
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společnost a.s. (dále jen PVS) k předloženým 
změnám Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy následující připomínky: 
 
 
Obecné připomínky: 
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. 

 

v této úrovni ÚPD. Místní sítě jsou mimo podrobnost 
ÚP. 

 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979010 
 

Stanovisko k jednotlivým změnám: 
 
 
Z 3114/11 - Je nutné respektovat stávající 
vodovodní řady DN 900 a DN 1200, které prochází 
východně od ulice Ke Slivenci. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979013 
 

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
 
 
Obecné připomínky: 
 
 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategiií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 
 
 
Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: 
"Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při 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. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínky se týkají až následných řízení a nelze je 
řešit v této úrovní ÚPD. Řešení problematiky dešťových 
vod je mimo podrobnost ÚP. Místní sítě jsou mimo 
podrobnost ÚP. 
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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 2979017 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání lze změnu vydat. 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 3115 / 11 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 16, k.ú. RadotínPraha - Řeporyje  , k.ú. Zadní Kopanina   Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav 
Radotínský potok v úseku ř. km 0,000 - 5,731 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském potoce v úseku ř. km 0,000 – 5,731 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

současný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33 
 

                  

 

Na: 
               

 

navrhovaný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33 
  

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

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 2978997 
 

V rámci oznámení o zahájení řízení je změna: 
 
 
Z 3115/11 akceptovatelná – aktualizace a nové 
vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny 
na Radotínském potoce v úseku ř. km. 0,000 – 
5,731. 

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 2979000 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku 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). 
 
 

 

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Upozornění se týká až následných řízení a nelze jej 
řešit v této úrovni ÚPD. 
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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) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
 
 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

    

              

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

          

            

              

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2978983 
 

Z hlediska lesů: 
 
 
K návrhům výše uvedených změn vlny 11 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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po společném jednání stanoviska pod č. j. 
863623/2020 (Sp. zn. S-MHMP 863623/2020) dne 
16. 7. 2020. 
 
 
K žádným úpravám změn od společného jednání 
nedošlo, proto neuplatňujeme stanoviska. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2978986 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a 
odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
zákon): 
 
 
S návrhem změn vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez 
připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2978989 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
 
 
K uvedeným změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 
3116/11 jsme se vyjádřili v rámci společného 
jednání stanoviskem ze dne 16. 7. 2020 (SZn. S-
MHMP 863623/2020 č. j. MHMP 863623/2020). 
 
 
S předmětnými změnami nadále souhlasíme bez 
připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2978991 
 

Z hlediska ochrany vod: 
 
 
K návrhům změn územního plánu vlny 11 č. Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 jsme se již 
vyjadřovali ve stanovisku odboru č. j. MHMP 
863623/2020, vydaném dne 16. 7. 2020. Změny č. 
Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají vyznačení 
aktualizovaného záplavového území Radotínského 
potoka a Motolského potoka včetně jejich přítoků 
dle opatření obecné povahy vydaných odborem 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy. K navrženým změnám nemáme žádné 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

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 

          

            

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 2978964 
 

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky. 
 
 
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné 
připomínky. 
 
 
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
žádné připomínky. 
 
 
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
žádné připomínky. 
 
 
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 2978961 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že z hlediska naší působnosti 
neuplatňujeme k návrhům změn Z 3114/11, Z 
3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
          

              

 

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

Jiné 2978967 
 

K Vašemu oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn územního plánu Z 3114/11 a Z 3115/11 vlny 
11 ÚP SÚ HMP, č.j. MHMP 1958749/2020 ze dne 
4.1.2021, zaevidovaného Obvodním báňským 
úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 11.1.2021 
pod č.j. SBS 01075/2021/OBÚ-02, OBÚ sděluje, že 
návrh Z 3115/11 se týká území v k.ú. Radotín, v 
jehož západní části je situován dobývací prostor 
těžený Zadní Kopanina I. Správou dobývacího 
prostoru Zadní Kopanina I je pověřena organizace 
společnost Českomoravský cement a.s., se sídlem 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, IČ: 262 09 
578. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit 
v této úrovni ÚPD. 
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Dle § 18 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby 
a zařízení, které nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska, jen na základě závazného 
stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto zákona. 
Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních ložisek 
nerostů je možno jen ve zvlášť odůvodněných 
případech, jde-li o mimořádně důležitou stavbu 
nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo 
zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen 
malého množství zásob výhradního ložiska. 

    

              

 

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 

Bez připomínek 2978994 
 

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 9. února 2021 
na řešených územích nejsou evidována výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na je-jichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a vyu-žití 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 zájmových územích také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 
 
2) Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. 
 
 
Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, 
že k zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňuje 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 2978952 
 

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 11 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2978958 
 

K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k 
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 
- Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
 
 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Částečný souhlas 2979002 
 

Č. změny 3115/11 – MČ Praha – Řeporyje, Praha 
– Zbraslav, Praha 16, k. ú. Zadní Kopanina, 
Zbraslav, Radotín – záplavová území – aktualizace 
a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní 
zóny na Radotínském potoce v úseku ř. km 0,000 
– 5,731 
 
 
Připomínka: 
Povodí Vltavy, státní podnik, je správcem 
Radotínského potoka IDVT 10100255. Předložená 
změna řeší úpravu stávající takzvané ,,průtočné 
zóny,, v městské části Radotín, která je větší než 
vymezené stávající záplavové území Radotínského 
potoka. Úprava spočívá v tom, že dojde ke 
zmenšení oblasti, ve které nebylo možno stavět. 
Změna je navržena tak, že průtočná zóna bude 
zmenšena podle vyhlášeného záplavového území 
platného od roku 2014. 
 
 
S touto změnou souhlasíme za podmínky, že 
stávající vyhlášené záplavové území a aktivní zóna 
zůstanou nezměněny. 

 

Pořizovatel bere připomínku na vědomí, ale podmínce 
nebude vyhověno. Aktualizace je zpracována na 
podkladu dokumentace poskytnuté OCP MHMP, jako 
věcně příslušným vodoprávním úřadem pod č. j. 
MHMP-1419714/2014/OCP-II/Ka ze dne 13. 10. 2014 a 
nahrazuje opatření ze dne 7. 9. 1999 č. j. MHMP-
53680/1999/VYS/Rů. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2979005 
 

Změna Z 3114/11 v k.ú. Lochkov a Slivenec je 
zpracována jako potvrzení stávajícího stavu v 
území - funkce silniční dopravně významné 
komunikace (doplňkově plocha pro zeleň, ornou 
půdu) s vymezením jako veřejně prospěšná 
stavba, jedná se o propojovací komunikaci poblíž 
rozhraní MČ Lochkov a Slivenec, vedenou od ul. 
Ke Slivenci horizontálně západním směrem k 
napojení na Pražský okruh, a rovněž i na opačnou 
stranu radiálně východním a jižním směrem s další 
vazbou na komunikace do horních oblastí 
Radotína a Velké Chuchle. 
 
 
Další dvě změny Z 3115/11 a 3116/11 řeší 
aktualizace a nové vymezení záplavových území 
na Radotínském potoce (týká se katastrálních 
území Zadní Kopanina, Zbraslav a Radotín) a na 
Motolském potoce, včetně jeho přítoků, v k.ú. 
Stodůlky, Řepy, Motol a Košíře. 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 
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plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
výše uvedených projednávaných změn vlny 11 ÚP 
SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně 
zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v 
platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení, odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 
2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou předchozího 
projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti Pražská plynárenská, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
 
 
Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 vlny 
11 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). 

    

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Bez připomínek 2978955 
 

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy nemáme připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979008 
 

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: 
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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. Místní sítě jsou mimo podrobnost 
ÚP. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979011 
 

Z 3115 - Při realizaci případných protipovodňových 
opatření je nutné respektovat stávající vodovodní 
řady DN 300 a DN 400 na náměstí Osvoboditelů. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 

 

       

         

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979014 
 

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
 
 
Obecné připomínky: 
 
 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategiií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 
 
 
Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: 
"Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při 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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínky se týkají až následných řízení a nelze je 
řešit v této úrovní ÚPD. Řešení problematiky dešťových 
vod je mimo podrobnost ÚP. Místní sítě jsou mimo 
podrobnost ÚP. 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979018 
 

V případě vodovodních a 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: 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 
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u řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
u řadů nad DN 500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
 
 
U řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od 
vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání lze změnu vydat. 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 3116 / 11 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 5, k.ú. Košíře           Praha 5, k.ú. Motol            Praha 13, k.ú. Stodůlky         Praha 17, k.ú. Řepy 
Motolský potok v úseku ř.km 4,265-9,383, včetně jeho přítoků 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho akt. zóny na Motolském potoce v úseku ř.km 4,265–9,383, včetně jeho přítoků Větvený 
potok,potok "V Krematoriu",Hlinitý potok a potok "Cibulka" 

 

                  

 

Z: 
               

                  

 

současný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33 
 

                  

 

Na: 
               

 

navrhovaný stav - výkres č. 4, 9, 31, 33 
  

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

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 2978998 
 

V rámci oznámení o zahájení řízení je změna: 
 
 
Z 3116/11 akceptovatelná – aktualizace a nové 
vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny 
na Motolském potoce a v úseku ř. km. 4,265 – 
9,383, včetně jeho přítoků Větvený potok, potok „V 
krematoriu“, Hlinitý potok a potok „Cibulka“ 

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

               

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 

Jiné 2979001 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku 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). 

 

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Upozornění se týká až následných řízení a nelze jej 
řešit v této úrovni ÚPD. 
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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) Výpočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
 
 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

    

              

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy 

          

            

              

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení preventivní ochrany 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2978984 
 

Z hlediska lesů: 
 
 
K návrhům výše uvedených změn vlny 11 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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Prahy vydal orgán státní správy lesů odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
po společném jednání stanoviska pod č. j. 
863623/2020 (Sp. zn. S-MHMP 863623/2020) dne 
16. 7. 2020. 
 
 
K žádným úpravám změn od společného jednání 
nedošlo, proto neuplatňujeme stanoviska. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2978987 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a 
odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
zákon): 
 
 
S návrhem změn vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez 
připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2978990 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
 
 
K uvedeným změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 
3116/11 jsme se vyjádřili v rámci společného 
jednání stanoviskem ze dne 16. 7. 2020 (SZn. S-
MHMP 863623/2020 č. j. MHMP 863623/2020). 
 
 
S předmětnými změnami nadále souhlasíme bez 
připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2978992 
 

Z hlediska ochrany vod: 
 
 
K návrhům změn územního plánu vlny 11 č. Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 jsme se již 
vyjadřovali ve stanovisku odboru č. j. MHMP 
863623/2020, vydaném dne 16. 7. 2020. Změny č. 
Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají vyznačení 
aktualizovaného záplavového území Radotínského 
potoka a Motolského potoka včetně jejich přítoků 
dle opatření obecné povahy vydaných odborem 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy. K navrženým změnám nemáme žádné 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

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 

          

            

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek 2978965 
 

Odbor elektroenergetiky a teplárenství nemá k 
návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky. 
 
 
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy žádné 
připomínky. 
 
 
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
žádné připomínky. 
 
 
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změn Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
žádné připomínky. 
 
 
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k 
návrhu změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra Bez připomínek 2978962 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že z hlediska naší působnosti 
neuplatňujeme k návrhům změn Z 3114/11, Z 
3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
          

              

 

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

          

            

              

 

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 
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11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 2978995 
 

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 9. února 2021 
na řešených územích nejsou evidována výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na je-jichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a vyu-žití 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 zájmových územích také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 
 
 
2) Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky. 
 
 
Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, 
že k zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy neuplatňuje 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Bez připomínek 2978953 
 

V rámci řízení o vydání příslušných změn vlny 11 
ÚP SÚ HMP nemáme námitky ani připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2978959 
 

K Vaší výzvě o vyjádření Odboru dopravy k 
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 
- Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
 
 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 2979003 
 

Č. změny 3116/11 – MČ Praha 13, Praha 17 Praha 
5, k. ú. Stodůlky, Řepy, Motol, Košíře – záplavová 
území – aktualizace a nové vymezení záplavového 
území a jeho aktivní zóny na Motolském potoce v 
úseku ř. km 4,265 – 9,383, včetně jeho přítoků 
Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok 
a potok „Cibulka“ 
 
 
Připomínka: 
Dle námi dostupné informace bylo stanoveno  

 

Pořizovatel bere připomínku na vědomí. Záplavové 
území a aktivní zóna bylo stanoveno v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů OCP MHMP, jako věcně 
příslušným vodoprávním úřadem pod č. j. MHMP-
715875/2016/II/Ka dne 2. 5. 2016 a mění stávající 
záplavové území stanovené dne 7. 9. 1999 pod č. j. 
MHMP-59676/1999/VYS/Rů a nově vymezuje 
záplavové území jeho přítoků. ÚP respektuje platné 
právní předpisy. 
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záplavové území Motolského potoka a jeho přítoků 
pod č. j. MHMP- 15875/2016/II/Ka ze dne 2. 5. 
2016. Žádáme, aby územní plán respektoval 
aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní 
zónu záplavového území. Změna rozsahu 
záplavového území a jeho aktivní zóny může být 
provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, příslušným vodoprávním úřadem na 
návrh správce toku. 

    

              

 

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

Jiné 2979006 
 

Změna Z 3114/11 v k.ú. Lochkov a Slivenec je 
zpracována jako potvrzení stávajícího stavu v 
území - funkce silniční dopravně významné 
komunikace (doplňkově plocha pro zeleň, ornou 
půdu) s vymezením jako veřejně prospěšná 
stavba, jedná se o propojovací komunikaci poblíž 
rozhraní MČ Lochkov a Slivenec, vedenou od ul. 
Ke Slivenci horizontálně západním směrem k 
napojení na Pražský okruh, a rovněž i na opačnou 
stranu radiálně východním a jižním směrem s další 
vazbou na komunikace do horních oblastí 
Radotína a Velké Chuchle. 
 
 
Další dvě změny Z 3115/11 a 3116/11 řeší 
aktualizace a nové vymezení záplavových území 
na Radotínském potoce (týká se katastrálních 
území Zadní Kopanina, Zbraslav a Radotín) a na 
Motolském potoce, včetně jeho přítoků, v k.ú. 
Stodůlky, Řepy, Motol a Košíře. 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
výše uvedených projednávaných změn vlny 11 ÚP 
SÚ HMP požadujeme nadále obecně plně 
zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v 
platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení, odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02, 920 25). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 
2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou předchozího  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 
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projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti Pražská plynárenská, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
 
 
Pokud tento stupeň řízení o vydání předmětné 
části změn Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 vlny 
11 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). 

    

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Bez připomínek 2978956 
 

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy nemáme připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979009 
 

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: 
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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. Místní sítě jsou mimo podrobnost 
ÚP. 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979012 
 

Z 3116/11 - Při realizaci případných 
protipovodňových opatření je nutné respektovat 
stávající vodovodní řad DN 500, který prochází 
bezejmennou ulicí kolmou na ul. Zahradníčkova, 
výpustní řad DN 800/900 v ulici Nad Hliníkem a 
vodovodní řady DN 1200 a DN 1000 v místě 
křížení Motolského potoka na pozemku parc.č. 
279/31, 279/32, 268/3 a 279/29. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979015 
 

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
 
 
Obecné připomínky: 
 
 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínky se týkají až následných řízení a nelze je 
řešit v této úrovní ÚPD. Řešení problematiky dešťových 
vod je mimo podrobnost ÚP. Místní sítě jsou mimo 
podrobnost ÚP. 
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vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategiií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 
 
 
Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: 
"Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při 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 2979016 
 

Stanovisko k jednotlivým změnám: 
 
 
Z 3116/11 - Při realizaci případných 
protipovodňových opatření nutno respektovat 
hlavní sběrač K - M, který probíhá podél 
Motolského potoka v Plzeňské ulici a kříží 
vymezené záplavové území a sběrač K - M_6 v 
ulici Zahradníčkova. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2979019 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení a nelze ji řešit 
v této úrovni ÚPD. 
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větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od 
vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání lze změnu vydat. 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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