Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 12/7
ze dne 12.12.2019
k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3222 (fáze „návrh“ + „OOP“, samostatně
projednávaná změna)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

bere na vědomí
1.

výsledek projednání návrhu změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně
vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

schvaluje
návrh změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedený v příloze č. 2 a 3 tohoto usnesení

III.

vydává
změnu Z 3222/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, schválenou v bodě II. formou opatření obecné
povahy č. 65/2019, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení

IV.

ukládá
1. Radě HMP
1. přijmout opatření k realizaci bodu III. tohoto usnesení
Termín: 16.12.2019

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-7880
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/7 ze dne 12. 12. 2019
Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP
DATUM: 2. 10. 2019

Z 3222 / 00
Místa
Praha 7, k.ú. Bubeneč, 1893/1, 1893/5, 1896, 2139/7
Praha - Troja, k.ú. Troja, 1460/1, 1680/3, 1680/5, 1680/6, 1680/14, 1739/3
Předmět:
lávka v oblasti Císařského ostrova - Trojská lávka
Z:
oddechu – přírodní rekreační plochy /SO1/, oddechu – zvláštní rekreační aktivity /SO5/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, zeleň městská a
krajinná /ZMK/
Na:
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/
dále bude upřesněno
název org.

shrnutí

ID vyjádření

obsah vyjádření

dohodovací jednání

Bez připomínek

2953335

Dopisem podaným dne 12.07.2019 obdržela
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k vydání změny Z 3222/00
územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy. HSHMP návrh změny posoudila a vydává

vyhodnocení

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR

10

Hasičský záchranný sbor hl. m.
Prahy

9

Hygienická stanice hl.m. Prahy
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Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

toto vyjádření (stanovisko):
Předložený návrh změny Z 3222/00 (změna
území z důvodu realizace Trojská lávky v oblasti
Císařského ostrova, jež nahradí zřícenou lávku v
jejím původním místě; katastrální území: Praha –
Troja a Praha – Bubeneč) je z pohledu místně
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
(HSHMP) akceptovatelný.
14

Městská veterinární správa
v Praze Státní veterinární správy

20

MHMP odbor bezpečnosti oddělení krizového managementu

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2953343

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změna Z 3222/00 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o
vydání změny
Z hlediska ochrany vod:
K návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy Z 3222/00, která spočívá v
umožnění realizace nové trojské lávky namístě
původní zřícené mostní konstrukce, nemáme z
hlediska ochrany vod připomínky. Zásah do
koryta vodního toku a umístění stavby ve vztahu k
záplavovému území se posuzuje vodoprávním
úřadem v rámci projednávání konkrétního projektu
stavby.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2953344

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změna Z 3222/00 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o
vydání změny
Z hlediska ochrany ovzduší:
Podkladem pro toto stanovisko je oznámení o
zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy. Předmětem posuzované změny je realizace
nové Trojské lávky pro chodce a cyklisty v oblasti
Císařského ostrova. K návrhu změny Z 3222/00
nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné
připomínky.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2953345

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změna Z 3222/00 Územního plánu sídelního

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.
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útvaru hlavního města Prahy - zahájení řízení o
vydání změny
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):
K návrhu změny Z 3222/00, která spočívá v
umožnění realizace nové trojské lávky namístě
původní zřícené mostní konstrukce, nemáme z
hlediska námi hájených zájmů připomínky.
17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních
komunikací a drah

4

Ministerstvo dopravy ČR

2

Ministerstvo kultury ČR

Z 3222 / 3222

Jiné

2953336

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j.
MHMP 1393365/2019 ze dne 10. 7. 2019 o
zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00
Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ)
hl. m. Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha -Troja; lávka
v oblasti Císařského ostrova -Trojská lávka). V
dané věci byla prostudována dokumentace výše
uvedeného návrhu Změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP
Prahy (MČ Praha 7, MČ Praha -Troja; lávka v
oblasti Císařského ostrova -Trojská lávka),
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m.
Prahy.
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen
Zákon):
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní
památkové péče nachází:
Památková zóna Osada Rybáře v městské části
Praha 7, prohlášená Vyhláškou hlavního města
Prahy č. 15/1991, ze dne 16. 5. 1991 o prohlášení
částí území hlavního města Prahy za památkové
zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2109.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m.
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.
3333.
V bezprostředním okolí se nacházejí nemovité
kulturní památky vedené v Ústředním seznamu
kulturních památek (též ÚSKP) ČR pod číslem
rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových
stránkách Národního památkového ústavu (též
NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/ a
https://geoportal.npu.cz/web.
Řešené území je nutno chápat jako území s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.
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Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené
připomínky se ale týkají zejména následných řízení.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních
smluv pod č. 99/2000.
2

Ministerstvo kultury ČR

Bez připomínek

2953337

Po posouzení z hledisek státní památkové péče
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením §
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na
základě Vaší výzvy sděluje, že k návrhu změny Z
3222/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy uplatňuje následující
požadavky.
POSOUZENÍ ZMĚNY 3222/00 ÚP SÚ HL. MĚSTA
PRAHY
Výrok:
Bez zásadních připomínek.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

2

Ministerstvo kultury ČR

Bez připomínek

2953338

Odůvodnění:
Lokalita posuzované Změny Z 3222/00 ÚP SÚ
HMP částečně zasahuje do území památkové zóny
Osada Rybáře, prohlášené Vyhláškou hlavního
města Prahy č. 15/1991, ze dne 16. 5. 1991 o
prohlášení částí území hlavního města Prahy za
památkové zóny a o určení podmínek jejich
ochrany. Lokalita změny se nachází na území
ochranného pásmo pražské památkové rezervace,
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.
Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981.
Navrhovaná změna využití území není v rozporu s
podmínkami ochrany památkové zóny Rybáře, ani
uvedeného ochranného pásma Pražské
památkové rezervace.
Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném
území nemá Ministerstvo kultury k zahájení řízení
o vydání Změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
zásadní připomínky.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí, vznesené
připomínky se ale týkají zejména následných řízení.

16

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

172

Ministerstvo obrany - Vojenský
lesní úřad

Bez připomínek

2953351

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení
§47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaše
oznámení čj. MHMP 1393365/2019 o zahájení
řízení vydání změny Z 3222/00 Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám
sděluji, že VLsÚ nemá k vydání změny Z 3222/00
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele
souhlasím.

Doručeno po termínu stanoveném pro podání
stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle §
52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
nepřihlíží.
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6

Ministerstvo obrany ČR

1

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

5

2953323

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“) vydává
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření
obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém
ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování
limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací
dokumentace. Celé území hl.m.Praha je
zájmovým územím Ministerstva obrany dle
§175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, veškerá stavební
činnost musí být projednána s SNM Praha.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele
územně plánovací dokumentace (dále jen ,,ÚPD“)
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice
dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto
zájmového (vymezeného) území byl předán v
rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení §
175, zákona č. 183/2006 Sb.

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území
MO na celém správním území obce. Je respektováno,
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek
ČR

2953347

ZÁVAZNÁ ČÁST
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydává k výše uvedené územně
plánovací dokumentaci následující stanovisko:
S návrhem změny Z 3222/00 ÚPSÚ hlavního
města Prahy souhlasíme bez připomínek.

Doručeno po termínu stanoveném pro podání
stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle §
52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
nepřihlíží.

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek
ČR

2953348

ODŮVODNĚNÍ
Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Lokalita, která je předmětem změny Z 3222/00
ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nachází mimo
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného
bohatství na území hlavního města Prahy tak
nebude v důsledku realizace této změny nijak
omezena.

Doručeno po termínu stanoveném pro podání
stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle §
52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
nepřihlíží.

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek
ČR

2953349

ODŮVODNĚNÍ
Oblast plynárenství a produktovodů

Doručeno po termínu stanoveném pro podání
stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č.

Z 3222 / 3222

Jiné
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Změnou Z 3222/00 nedojde k omezení ochrany
plynárenských zařízení na území hlavního města
Prahy.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle §
52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
nepřihlíží.

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu Bez připomínek
ČR

2953350

ODŮVODNĚNÍ
Oblast elektroenergetiky
Vlivem změn Z 3222/00 ÚPSÚ hlavního města
Prahy nebudou elektroenergetická zařízení na
území hlavního města Prahy nijak dotčena.

Doručeno po termínu stanoveném pro podání
stanovisek, připomínek a námitek dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle §
52 odst. 3 věty 3 stavebního zákona se k později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
nepřihlíží.

7

Ministerstvo vnitra ČR

2953321

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám
sděluji, že z hlediska naší působnosti
neuplatňujeme k návrhu změny Z 3222/00
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
žádné připomínky.

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí.

3

Ministerstvo životního prostředí
ČR

12

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

13

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

8

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

11

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

2953331

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon
státní geologické služby v souladu s ustanovením
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, ve znění pozdějších
předpisů, byla oznámením čj. MHMP
1393365/2019, resp. sp. zn. S-MHMP
1393365/2019, ze dne 10. července 2019,
informována o zahájení řízení o vydání změny Z
3222/00 ÚP SÚ HMP. Po prostudování podkladů
textové a grafické části ČGS konstatuje, že:
Z pohledu ložiskového geologa se na předmětném
území ke dni 22. 7. 2019 nenalézají výhradní
ložiska nerostných surovin, ložiska
nevyhrazených nerostů, ani prognózní 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

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

Bez připomínek

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba Geofond ČR
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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

Bez připomínek

2953332

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon
státní geologické služby v souladu s ustanovením
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, ve znění pozdějších
předpisů, byla oznámením čj. MHMP
1393365/2019, resp. sp. zn. S-MHMP
1393365/2019, ze dne 10. července 2019,
informována o zahájení řízení o vydání změny Z
3222/00 ÚP SÚ HMP. Po prostudování podkladů
textové a grafické části ČGS konstatuje, že:
Rovněž z pohledu oblastního geologa, ochrany
významných geologických lokalit ani dalších
významných geologických fenoménů nemá ČGS k
tomuto materiálu připomínky.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

162

Česká geologická služba Geofond ČR

Bez připomínek

2953333

Česká geologická služba sděluje Magistrátu
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci
zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ
HMP další připomínky.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

131

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

2953346

V rámci řízení o vydání změny Z 3222/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy sdělujeme, že k jejímu návrhu nemáme
námitky ani připomínky.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

130

MHMP odbor dopravy

Bez připomínek

2953326

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy k
oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z
3222/00 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.

133

Národní památkový ústav,
generální ředitelství

Jiné

2953330

Písemné vyjádření odborné organizace státní
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost
Vašeho ministerstva o zpracování odborného
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení,
vydané Magistrátem hl. města Prahy, o zahájení
řízení o vydání Změny Z 3222/00 Územního plánu
sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ) hl. m. Prahy (MČ
Praha 7, MČ Praha -Troja; lávka v oblasti
Císařského ostrova -Trojská lávka). V dané věci
byla prostudována dokumentace výše uvedeného
návrhu Změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP Prahy (MČ
Praha 7, MČ Praha -Troja; lávka v oblasti
Císařského ostrova -Trojská lávka), dostupná na
webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí,
vznesené připomínky se ale týkají zejména následných
řízení.
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Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha (Ing.
arch. Zdeňka Poliačiková).
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen
Zákon):
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní
památkové péče nachází:
Památková zóna Osada Rybáře v městské části
Praha 7, prohlášená Vyhláškou hlavního města
Prahy č. 15/1991, ze dne 16. 5. 1991 o prohlášení
částí území hlavního města Prahy za památkové
zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2109.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m.
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.
3333.
V bezprostředním okolí se nacházejí nemovité
kulturní památky vedené v Ústředním seznamu
kulturních památek (též ÚSKP) ČR pod číslem
rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových
stránkách Národního památkového ústavu (též
NPÚ): http://www.pamatkovykatalog.cz/ a
https://geoportal.npu.cz/web.
Řešené území je nutno chápat jako území s
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních
smluv pod č. 99/2000.
133

Národní památkový ústav,
generální ředitelství

Bez připomínek

2953728

Národní památkový ústav, generální ředitelství
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k
zahájení řízení o vydání Změny 3222/00 ÚP SÚ hl.
města Prahy neuplatňovat žádné zásadní
připomínky.
POSOUZENÍ ZMĚNY 3222/00 ÚP SÚ HL. MĚSTA
PRAHY
Výrok NPÚ:
Bez zásadních připomínek.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133

Národní památkový ústav,
generální ředitelství

Bez připomínek

2953729

Odůvodnění NPÚ:
Lokalita posuzované Změny Z 3222/00 ÚP SÚ
HMP částečně zasahuje do území památkové zóny
Osada Rybáře, prohlášené Vyhláškou hlavního
města Prahy č. 15/1991, ze dne 16. 5. 1991 o
prohlášení částí území hlavního města Prahy za
památkové zóny a o určení podmínek jejich
ochrany. Lokalita změny se nachází na území
ochranného pásmo pražské památkové rezervace,
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.
Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
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Navrhovaná změna využití území není v rozporu s
podmínkami ochrany památkové zóny Rybáře, ani
uvedeného ochranného pásma Pražské
památkové rezervace.
Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném
území nemá Ministerstvo kultury k zahájení řízení
o vydání Změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
zásadní připomínky.
164

Povodí Vltavy, státní podnik,
závod Dolní Vltava

Jiné

2953322

Jako správce povodí a správce významných
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení §
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů, k zahájení řízení o vydání
změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvoru
hl. m. Prahy máme následující připomínky:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně
vyhlášené záplavové území a aktivní zónu
záplavového území významného vodního toku
Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládání
povodňových rizik v povodí Labe. Záměr v
dotčené lokalitě bude proveden v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména upozorňujeme na
ustanovení § 67.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. ÚP
respektuje požadavek připomínkujícího. Naplnění
podmínek pro umístění stavby je předmětem až
následných řízení.

150

Pražská teplárenská a.s.

Bez připomínek

2953342

K předloženému oznámení o zahájení řízení o
vydání změny Z 3222/00 Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy)
- realizace Trojské lávky v oblasti Císařského
ostrova nemáme připomínek. V oblastí stavby se
nenacházejí zařízení provozovaná Pražskou
teplárenskou a.s.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

141

Technická správa komunikací
hl.m. Prahy - příspěvková
organizace

Bez připomínek

2953341

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změny Z
3222/00 ÚP SÚ HMP, o jejímž projednávání jste
nás informovali dopisem čj. MHMP 1393365/2019,
resp. sp. zn. S-MHMP 1393365/2019 ze dne 10. 7.
2019 nemáme připomínek.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty
178

ČEPRO, a.s.

Bez připomínek

2953339

Změna Z 3222/00 ÚP SÚ HMP
K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú.
Trója, Bubeneč se v místě, které bylo vymezeno ve
Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové
zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či
provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a
místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

178

ČEPRO, a.s.

Jiné

2953340

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace
o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze
získat na místně a věcně příslušných úřadech
územního plánování, kterým společnost ČEPRO,
a.s., jako vlastník a provozovatel sítí technické
infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v
souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podle §
55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
UZR MHMP, jako správní orgán, vyzývá dotčené osoby
k podání připomínek nebo námitek k návrhu OOP ve
věci změn ÚP.
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řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o
poloze svých zařízení.
Současně doporučujeme, abyste k získání
vyjádření o poloze sítí technické infrastruktury
využíval naší webové aplikace, kterou naleznete
na adrese: https://www.ceDroas.cz/onas/informace-pro-vereinost-a-zakazniky.
Pro informaci také uvádíme, že přístup společnosti
ČEPRO, a.s. ke stavbám, které se případně
vyskytují v ochranném pásmu zařízení, jichž je
ČEPRO, a.s. vlastníkem či provozovatelem, je
vysvětlen rovněž na webových stránkách, a to na
adrese:
https://www.ceproas.cz/o-nas/informace-provereinost-a-zakazniky.
180

GasNet, s. r. o.

Bez připomínek

2953334

K navržené změně nemáme námitek.
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v
současné době se tato oblast nenachází v
zájmovém území GasNet s.r.o.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2953327

Z hlediska nadřazeného systému zásobování
vodou máme k předložené změně ÚP SÚ HMP
následující připomínky a upozornění:
Z3222/00 - respektovat stávající vodovodní řad PE
250 vedoucí přes pozemky 1680/6 a 1680/3.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
Vznesené požadavky se ale týkají až následných
řízení.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2953328

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování
máme k předložené změně ÚP SÚ HMP
následující připomínky a upozornění:
Z3222/00 - respektovat stávající kmenovou stoku E
DN 1500 vedoucí jižně podél ulice Povltavská a
dále stoky DN 2000 a DN 800 v ulici Pod
Havránkou včetně stávající rozdělovací komory.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
Vznesené požadavky se ale týkají až následných
řízení.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2953329

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 vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN
500 včetně - 1,5 m od vnějšího líce potrubí; u
vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN
500 - 2,5 m od vnějšího líce potrubí; u čerpacích
stanic, vodojemů a dalších objektů - 2 m od
vnějšího líce nadzemního nebo podzemního
obrysu objektu; u vodovodních řadů nebo
kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem,
se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních
sítí nutno projednat se správcem PVS.

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
Vznesené požadavky se ale týkají až následných
řízení.

5) Návrh pořizovatele
Návrh změny byl projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.
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6) Doplněk návrhu
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/7 ze dne 12. 12. 2019
Návrh změny ÚP SÚ hl. m. Prahy pořizované zkráceným způsobem – Z 3222/00
doporučené ke schválení
Číslo
Ozn.
změny

3222

Z

Předmět

Stav ÚP

oddechu –
přírodní
rekreační plochy
/SO1/; oddechu
– zvláštní
lávka v oblasti Císařského
rekreační
ostrova - Trojská lávka
aktivity /SO5/;
vodní toky a
plochy, plavební
kanály /VOP/;
zeleň městská a
krajinná /ZMK/

Navrhovaná
změna
urbanisticky
významné plochy a
dopravní spojení
/DU/ 52.18;
urbanisticky
významné plochy a
dopravní spojení
/DU/ 752.22;
urbanisticky
významné plochy a
dopravní spojení
/DU/ 1026.35;
urbanisticky
významné plochy a
dopravní spojení
/DU/ 879.36
dále bude
upřesněno

Plocha/
Délka
[m2/m]

2710

Městská
část

Praha Troja,
Praha 7

Vyhodnocení
pořizovatele

Návrh změny byl
projednán. Na
základě
projednání
pořizovatel
doporučuje
danou změnu ke
schválení.

Doplněk

KUP Závěr

VURM
Závěr

Vyjádření
IPR

Vyjádření
MČ

vyjádření
vyjádření
ke změně
ke změně
je
je
obsaženo v obsaženo v
Nepředloženo Doporučuje
příloze
příloze
usnesení
usnesení
"výsledky
"výsledky
projednání" projednání"

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/7 ze dne 12. 12. 2019 - návrh změny č. ze dne

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.
(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla
pravé tlačítko myši - volba Vložit).

odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet
odkaz na stažení obsahu přílohy - internet
Heslo k otevření obsahu přílohy: nluQ06DL2aiMrlYLXeA9

Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/7 ze dne 12. 12. 2019 - návrh OOP č. ze dne

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.
(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla
pravé tlačítko myši - volba Vložit).

odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet
odkaz na stažení obsahu přílohy - internet
Heslo k otevření obsahu přílohy: q9dG9HG8NrDhaRYrmgsU

Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/7 ze dne 12. 12. 2019

Důvodová zpráva
Obsahem tisku je schválení a vydání samostatně projednávané změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl.
m. Prahy.
Číslo
změny

Předmět

Městská část

3222

lávka v oblasti Císařského ostrova - Trojská lávka

Praha - Troja, Praha 7

Seznam žadatelů je obsažen v příloze č. 1 k důvodové zprávě.
Návrh na pořízení změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen
„Změny“) zkráceným postupem pořizování dle § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl schválen
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/77 ze dne 14. 6. 2018.
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Změny bylo zveřejněno na úředních
deskách Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí v době od 30. 7. 2019 do 5. 9. 2019 včetně.
Kompletní dokumentace návrhu Změny, vydávané formou opatření obecné povahy, byla
zveřejněna současně s vyvěšením veřejné vyhlášky. Vystavena k nahlédnutí byla v tištěné
podobě u pořizovatele na Odboru územního rozvoje MHMP a způsobem umožňující dálkový
přístup na internetové adrese www.praha.eu v sekci Územní plánování a rozvoj města.
Z veřejného projednání nevzešly požadavky, které by vedly k úpravě návrhu Změny.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_plan
ovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
Všechna vyjádření řádně uplatněná v průběhu veřejného projednání návrhu Změny byla
vyhodnocena a jsou uvedena v příloze č. 1 návrhu usnesení. Pořizovatel ve vyhodnocení
veřejného projednání respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá dodržet dobu,
ve které musí být stanoviska, připomínky a námitky k návrhu změny ÚP doručeny.
K vyjádřením podaným po této době se nepřihlíží.
Námitky k návrhu Změny, uplatňované dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, podány nebyly.
Zásadní připomínky městských částí k návrhu Změny, uplatňované podle § 25c obecně
závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb., v platném znění, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, nebyly podány.
Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska, pro která by nebylo možno Změnu vydat.
Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP 1969545/2019 ze dne 3. 10. 2019) byly dotčené orgány
a MMR ČR ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek
k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
Změny. Ve stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko dotčených
orgánů, MMR ČR rovněž podle vydaného stanoviska neshledalo žádné nedostatky (č.j. MMR
– 45159/2019-81-1 ze dne 4. 11. 2019).
Návrh Změny byl projednán dne 12. 11. 2019 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán
a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy (VURM), který se změnou souhlasil. Zápis je
uveden v příloze č. 5 návrhu usnesení.
Návrh Změny byl poté projednán Radou hl. m. Prahy, která k němu přijala usnesení. Toto
usnesení je přílohou č. 2 důvodové zprávy.

Na základě výsledků projednání je návrh Změny předkládán Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke
schválení a k vydání změny formou opatření obecné povahy.
Veškeré podklady z projednání návrhu této samostatně projednávané změny Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou uloženy u pořizovatele, tj. na Odboru územního rozvoje –
UZR MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Přílohy k důvodové zprávě:
1. Seznam žadatelů
2. Usnesení RHMP

Příloha č. 1 k důvodové zprávě
Seznam žadatelů ke změně Z 3222/00 ÚP SÚ HMP
Číslo
změny

Žadatel

Předmět

Městská část

3222

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2633
ze dne 2.12.2019
k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3222 (fáze "návrh“ + "OOP“, samostatně projednávaná
změna)
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

III.

bere na vědomí
1.

výsledek projednání návrhu změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně
vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

souhlasí
1.

s návrhem změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedeným v příloze č. 2 a č. 3
tohoto usnesení

2.

s vydáním změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy formou opatření obecné povahy
č. XX/2020, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení

ukládá
1. I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi
1. předložit návrh na vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy Zastupitelstvu
hl.m. Prahy
Termín: 12.12.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
R-35215
I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
odborům MHMP

