
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 19/14 
ze dne  10.9.2020 

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze"návrh" + "OOP", vlna 01) 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledek projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně 
vyhodnocení, uvedených 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 

I I .   s c h v a l u j e  

návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 2 a č. 3 tohoto 
usnesení 

I I I .   v y d á v á  

změny vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, schválené v bodu II. formou opatření obecné 
povahy č. 75/2020, uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení 

I V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  přijmout opatření k realizaci bodu III. tohoto usnesení 

Termín: 14.9.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-8540  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                  

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/14 ze dne 10. 9. 2020 

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP 
 

                  

 

DATUM: 22.7.2020 
 

                  

 

Z 1020 / 01 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 10, k.ú. Strašnice 
 

 

                  

 

Předmět: 
             

 

Výstavba polyfunkčního areálu 
 

                  

 

Z: 
             

                  

 

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

                  

 

Na: 
             

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

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

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2963508 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany 
veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení 
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů 
a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením, ve všech chráněných  

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dané 
upozornění se týká až následných řízení a nelze jej 
řešit v této úrovni ÚPD. 
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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 258/2000Sb o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující 
dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území 
ze všech zdrojů v současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 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). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného 
zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění 
záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je 
vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

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

Jiné 2933864 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany 
veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení 
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými 
záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak 
ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů 
dopravy (hluk a vibrace). 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko, včetně upozornění 
na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a 
neionizujícímu záření, na vědomí. Dodržení 
hygienických limitů bude předmětem až následných 
řízení. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933868 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi 
územních řízení, musí být HSHMP minimálně  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit  
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předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné 
o následující 
dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 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). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného 
zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění 
záměrů nebo jeho části. 

 

v této úrovni ÚPD. 
 

           

              

 

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

Jiné 2933879 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 
a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2963514 
 

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 
Z hlediska ochrany vod: 
K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy vlny 01: 
U 1020/01 (změna kódu míry využití území z SV-C na SV-E 
pro umožnění výstavby polyfunkčního areálu, Praha 10 – 
Strašnice) nemáme z hlediska  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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ochrany vod žádné připomínky. 
    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2963576 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na 
udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko 
zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 
1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. 
o. 
K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska 
zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, 
MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 
2019. 
K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme 
z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2963580 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen zákon): 
S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963584 
 

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 
písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů: 
Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01 a 
U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno 
stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. 
Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů 
úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 
020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 
09/2018). 
S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za 
nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 
ze dne 20. 8. 2019 doplňovat. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963588 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru 
ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931108 
 

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): 
Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 
1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931109 
 

Z hlediska lesů: 
Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931110 
 

Z hlediska ochrany vod: 
K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 
1287/01 nemáme žádné připomínky. 
Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití 
území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové 
území a bez kolizí s útvary povrchových vod. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931111 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument ,,Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na 
udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 
1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2931115 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná 
stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany 
prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
          

              

 

16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury  
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Praha Sp.j. 
          

              

 

16 Ministerstvo obrany - Sekce 
nakládání s majetkem MO - odbor 
ochrany územních zájmů 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2962961 
 

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 zněm pozdějších předpisů, obdržel 
dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 
o zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydám 
změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj 
území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Částečný souhlas 2963494 
 

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož jménem, na 
základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze 
dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený 
dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra 
obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona 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 poři- zovatele  

 

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 ÚPD se 
neprojednávají. Uvedený § 175 stavebního zákona se 
týká zejména následných řízení (územní a stavební), 
v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a 
povolení konkrétních staveb. 
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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.. 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2963487 
 

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 a § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 
1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí 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 návrhem těchto změn nijak omezena. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude 
dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního 
města Prahy. 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2931092 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve 
věci ochrany a využívání nerostného  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

              

 

Z 1020 / 01 
     

Str. 7 z 76 
  



              

       

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 statní 
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 §50 odst.2 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města 
Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
          

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
          

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2962990 
 

ČGS konstatuje, že: 
1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska 
nerostných surovin, ložiska nevyhrazených  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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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 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 2962995 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města 
Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání 
změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas 2963316 
 

V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných 
změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 
sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme 
připomínky ani námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Jiné 2963320 
 

V případě návrhu U 1020/01, kde řešené území zahrnuje i 
pozemek parc. č. 4482 / 1, kat. úz. Strašnice ve vlastnictví 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (komunikace), 
bereme na vědomí informaci sdělenou při veřejném 
projednání, že dle výchozí podkladové studie “Polyfunkční 
objekt Průběžná“ není komunikace daným záměrem 
dotčena. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Zmiňovaná komunikace není změnou ÚP dotčena. 

 

         

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2962952 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2963328 
 

K předloženým změnám n e m á odbor INV z hlediska 
svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití 
pozemků. 

 

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám 
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží. 

 

         

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2962976 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní 
památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-
310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. 
Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti 
s NPÚ ÚOP v Praze. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2962980 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – 
legislativní rámec (dále jen Zákon): 
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (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.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká následných řízení. 
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3333. 
• 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 2962984 
 

K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, 
generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany 
kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání 
změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 2963503 
 

Jako správce povodí a správce významných vodních toků 
Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí 
Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným úpravám: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že 
navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient 
zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke 
zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku 
Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které 
se při povodni přečerpávají. 

 

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám 
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2963592 
 

Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující 
stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru 
prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již 
předešle vymezených plochách předmětné funkce, 
změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani 
se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. 
Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její 
zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav 
bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či 
nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na 
nich umístěné původní  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní přípojky, v 
případě jejich nevyhovujícího dispozičního umístění či 
kapacity budou navrženy jejich přeložky - viz dále uvedené 
podmínky dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. 
Energetický zákon). 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro 
zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 
úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby 
ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., 
v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 

    

              

 

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

Jiné 2963596 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných 
plynárenských zařízení v rámci území dotčených 
uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického 
zákona, zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 
Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 
1) o ochranných pásmech, a příslušných technických 
předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). 
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 uzavření „Smlouvy o zajištění 
provedení přeložky plynárenského zařízenr s odborem 
správy distribuční soustavy naší společnosti. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2963600 
 

V případě, že tento stupeň projednávání předmětných 
návrhů změn vlny 01 úprav 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^. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 2963333 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP 
a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj 
území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem 
čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze 
dne 22.11.2019, nemáme připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2963499 
 

K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01,1/1287/01 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. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2931118 
 

K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 
1287/01) 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. 
 

           

              

 

37 MČ Praha 17, starosta Sp.j. Jiné 2931037 
 

Městská ěást Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 
02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o 
společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav 
ÚP SÜ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 
ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Na základě projednání v Radě městské ěásti Praha 17 dne 
13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme 
oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům 
úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit 
připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ 
Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2935113 
 

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, má Povodí Vltavy, státní 
podnik, k projednání výše uvedených změn následující 
připomínky: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že 
navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient 
zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke 
zvýšení množství odváděných srážkových vod. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Koeficient zeleně stanovuje minimální podíl 
započitatelných ploch zeleně v území. Koeficient zeleně 
je odvozen z koeficientu podlažních ploch a průměrné 
podlažnosti. Navýšení koeficientu podlažních ploch 
nemusí znamenat zvýšení zastavěné plochy. Likvidace 
srážkových vod bude předmětem až následných řízení. 

 

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2963003 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme 
k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její 
napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány 
pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že 
se ve většině lokalit  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování 
následných stupňů projektové dokumentace. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2963007 
 

U 1020/01 - v dotčeném území je nutno respektovat 
stávající řad DN 400, který prochází přes pozemky pare. 
č.3425/1, 3426/3 a 4482/1. Kolaudace staveb, které leží v 
tlakovém pásmu VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím 
právní moci územního rozhodnutí na stavbu vodovodního 
řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování 
vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD1" (všech etap stavby), 
která je podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 
Chodová - Kyjský uzel, ze kterého je zásobován VDJ 
Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že 
získání pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo 
jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy nemůže 
jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2963017 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k 
předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky 
a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její 
napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a 
hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do 
vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok srážkových vod. 
- 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2963024 
 

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 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno 
projednat se správcem PVS. 

    

              

 

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

Částečný souhlas 2935155 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme 
k předloženým změnám následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a 
její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. 
-       V podmínkách 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Jiné 2935351 
 

U 1020/01 – v dotčeném území je nutno respektovat 
stávající řad DN 400, který prochází přes pozemky parc. č. 
3425/1, 3426/3 a 4482/1. Kolaudace stavby v řešeném 
území je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 
„Č. stavby 40555 Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA 
VÝCHOD“ (všech etap stavby), která je podmiňující pro 
obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová – Kyjský uzel, 
ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně 
upozorňuje na skutečnost, že získání pravomocného 
územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích 
stavebního řízení a PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935403 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme 
k předloženým změnám následující připomínky a 
upozornění: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její 
napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935407 
 

-       Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a 
hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do 
vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat 
v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Jiné 2935411 
 

-       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. Dané 
upozornění se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Souhlas 2935415 
 

K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme 
konkrétní připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2935419 
 

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 sítí 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. 
Respektování ochranných pásem vodovodních řadů / 
kanalizačních stok je předmětem až následných řízení 
(územní, stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1217 / 01 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 5, k.ú. Jinonice 
 

 

                  

 

Předmět: 
             

 

Obytný soubor - BYDLENÍ  JINONICE 
 

                  

 

Z: 
             

                  

 

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

                  

 

Na: 
             

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

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

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2963509 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany 
veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení 
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů 
a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících 
případně ovlivněných plánovanými záměry i nově 
plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů 
dopravy (hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi 
územních řízení, musí být HSHMP minimálně  

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dané 
upozornění se týká až následných řízení a nelze jej 
řešit v této úrovni ÚPD. 
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předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné 
o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území 
ze všech zdrojů v současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 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). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného 
zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění 
záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je 
vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

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

Jiné 2933865 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany 
veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení 
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými 
záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak 
ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů 
dopravy (hluk a vibrace). 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko, včetně upozornění 
na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a 
neionizujícímu záření, na vědomí. Dodržení 
hygienických limitů bude předmětem až následných 
řízení. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933876 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi 
územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy 
tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující 
dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit 
v této úrovni ÚPD. 
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současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 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). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného 
zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění 
záměrů nebo jeho části. 

    

              

 

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

Jiné 2933880 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 
a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2963515 
 

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 
Z hlediska ochrany vod: 
K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy vlny 01: 
U 1217/01 (změna kódu míry využití území z OB-F na OB-D 
pro umožnění výstavby obytného souboru Bydlení Jinonice) 
nemáme z hlediska ochrany vod žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 2963578 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na 
udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Posuzovaná změna ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska 
vlivů na udržitelný rozvoj území akceptovatelná. Jak 
dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, tak podkladová rozptylová studie, rovněž 
poukazují na problematiku překročeného imisního limitu  
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zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 
1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. 
o. 
K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska 
zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, 
vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. 
K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme 
z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. 
Ad č. U 1217/01 – Navrhovaná změna se nachází na v 
oblasti, kde je překračován imisní limit ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu (o 30%). Úpravou územního plánu má dojít 
k navýšení míry využití území v ploše obytné z kódu B na 
D. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní 
intenzitu ve výši 420 jízd, oproti stávajícímu plánu 160 jízd. 
V řešeném území se nepředpokládá napojení na systém 
zásobování tepelnou energií. Z hlediska ochrany ovzduší je 
původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) 
vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen 
při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření 
vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – 
aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný 
dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních 
limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným 
kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby 
zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení. 
 

 

 

ročních koncentrací benzo[a]pyrenu. Zároveň je nutno 
konstatovat, že vlivem uplatnění posuzované úpravy 
ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 1217/00 dojde k nárůstu imisní 
zátěže nejvýše na úrovni 0,0009 ng.m-3, a to přímo v 
prostoru úpravy. V širším okolí, podél navazujících 
komunikací byl vypočten nárůst zpravidla do 0,0005 
ng.m-3. Vliv posuzované úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy 
bude velmi malý (méně než 0,1 % imisního limitu) a 
celkovou situaci nijak znatelně neovlivní. Uvedenému 
nárůstu odpovídá zvýšení karcinogenního rizika o 7,83 
× 10-8, což činí jeden případ na téměř 13 milionů 
obyvatel. Vzhledem k velikosti dotčené populace se z 
hlediska vlivů na lidské zdraví jedná o hodnoty zcela 
nevýznamné. Zpracovatel dokumentace VVURÚ 
souhlasí se skutečností, že je realizace posuzované 
úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy možná při aplikaci opatření 
z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace 
Praha CZ01, která budou v rámci záměru splněna. 
Vhodným opatřením je ve vyjádření zmíněný návrh 
výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za 
kácení. 

 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2963581 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen zákon): 
S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963585 
 

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 
písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů: 
Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01 a 
U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno 
stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. 
Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů 
úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 
020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s 
r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). 
S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za 
nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 
ze dne 20. 8. 2019 doplňovat. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963589 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru 
ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Částečný souhlas 2931113 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument ,,Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na 
udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. 
K posuzovaným změnám č. Z1217/01 a 1237/01 máme z 
hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. 
Ad č. Z 1217/01 – Navrhovaná změna se nachází na v 
oblasti, kde je překračován imisní limit ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu (o 30%). Úpravou územního plánu má dojít 
k navýšení míry využití území v ploše obytné z kódu B na 
D. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá dopravní 
intenzitu ve výši 420 jízd, oproti stávajícímu plánu 160 jízd. 
V řešeném území se nepředpokládá napojení na systém 
zásobování tepelnou energií. Z hlediska ochrany ovzduší je 
původně navrhované využití území (platný stav v ÚP) 
vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná jen 
při současné aplikaci kompenzačních opatření a opatření 
vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší – 
aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako závazný 
dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních 
limitů na celém území města a trvale je udržet. Vhodným 
kompenzačním opatřením může být např. návrh výsadby 
zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za kácení. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dotčený 
orgán připustil možnost navrhované změny územního 
plánu při aplikaci kompenzačních opatření. 
Kompenzační opatření budou řešena v následných 
řízeních a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že v důsledku uplatnění předmětné 
změny ÚP nelze předpokládat významně odlišné 
ovlivnění klima a znečištění ovzduší oproti stavu dle 
platného ÚP hl. m. Prahy. Ve VVURU bylo 
konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná. 

 

       

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933844 
 

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): 
Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 
1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933847 
 

Z hlediska lesů: 
Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933850 
 

Z hlediska ochrany vod: 
K prezentovaným návrhům úprav územního plánu  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné připomínky. 
Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití 
území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové 
území a bez kolizí s útvary povrchových vod. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2933855 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná 
stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany 
prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
          

              

 

16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

          

            

              

 

16 Ministerstvo obrany - Sekce 
nakládání s majetkem MO - odbor 
ochrany územních zájmů 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2962962 
 

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 zněm pozdějších předpisů, obdržel 
dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 
o zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydám 
změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj 
území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 
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6 Ministerstvo obrany ČR Částečný souhlas 2963496 
 

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož jménem, na 
základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze 
dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený 
dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra 
obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona 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 poři- zovatele 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 ÚPD se 
neprojednávají. Uvedený § 175 stavebního zákona se 
týká zejména následných řízení (územní a stavební), 
v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a 
povolení konkrétních staveb. 

 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2963488 
 

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  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno 
k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v 
souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 
1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí 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 návrhem těchto změn nijak omezena. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude 
dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního 
města Prahy. 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2933834 
 

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 statní 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 §50 odst.2 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města 
Prahy sohlasíme bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
          

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2962991 
 

ČGS konstatuje, že: 
1) Na předmětném území se 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 
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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2962994 
 

2) Navrhovaná změna 1217/01 se nachází v těsné blízkosti 
(bezprostředně severně a severozápadně) od hranice 
Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, a cca 100 m 
západně od hranice Přírodní rezervace Prokopské údolí – 
dvou mimořádně přírodovědecky významných oblastí. Při 
realizaci změny (výstavby obytného souboru Bydlení 
Jinonice, viz on-line dostupný návrh zadání změny) je třeba 
plně respektovat podmínky ochranné zóny  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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obou velkoplošných chráněných území. Je bezpodmínečně 
nutné, aby realizace změny byla prováděna v souladu s 
požadavky orgánů ochrany přírody, které o ní musí být také 
s předstihem informovány. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 2962996 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města 
Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání 
změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas 2963317 
 

V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných 
změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 
sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme 
připomínky ani námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2962953 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2963329 
 

K předloženým změnám n e m á odbor INV z hlediska 
svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití 
pozemků. 

 

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám 
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží. 

 

         

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2962977 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní 
památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-
310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. 
Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti 
s NPÚ ÚOP v Praze. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2962981 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – 
legislativní rámec (dále jen Zákon): 
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (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. 
• 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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká následných řízení. 

 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2962985 
 

K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, 
generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany 
kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání 
změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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připomínky. 
    

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 2963504 
 

Jako správce povodí a správce významných vodních toků 
Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí 
Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným úpravám: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že 
navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient 
zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke 
zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku 
Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které 
se při povodni přečerpávají. 

 

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám 
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2963593 
 

Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující 
stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru 
prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již 
předešle vymezených plochách předmětné funkce, 
změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani 
se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. 
Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její 
zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav 
bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či 
nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na 
nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i 
plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího 
dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich 
přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona 
č.458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon). 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro 
zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 
úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby 
ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., 
v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s 
plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na 
internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ 
(vyhledávač držitelů licencí). 

    

              

 

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

Jiné 2963597 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných 
plynárenských zařízení v rámci území dotčených 
uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického 
zákona, zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 
Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 
1) o ochranných pásmech, a příslušných technických 
předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). 
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 uzavření „Smlouvy o zajištění 
provedení přeložky plynárenského zařízenr s odborem 
správy distribuční soustavy naší společnosti. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2963601 
 

V případě, že tento stupeň projednávání předmětných 
návrhů změn vlny 01 úprav 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^. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 2963334 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP 
a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj 
území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem 
čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze 
dne 22.11.2019, nemáme připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2963500 
 

K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01,1/1287/01 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. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2933842 
 

K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 
1287/01) 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. 
 

           

              

 

37 MČ Praha 17, starosta Sp.j. Jiné 2933838 
 

Městská ěást Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 
02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o 
společném jednání a  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÜ HMP - U 
1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP a 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Na základě projednání v Radě městské ěásti Praha 17 dne 
13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme 
oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům 
úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit 
připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ 
Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019. 

    

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2935114 
 

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, má Povodí Vltavy, státní 
podnik, k projednání výše uvedených změn následující 
připomínky: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že 
navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient 
zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke 
zvýšení množství odváděných srážkových vod. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Koeficient zeleně stanovuje minimální podíl 
započitatelných ploch zeleně v území. Koeficient zeleně 
je odvozen z koeficientu podlažních ploch a průměrné 
podlažnosti. Navýšení koeficientu podlažních ploch 
nemusí znamenat zvýšení zastavěné plochy. Likvidace 
srážkových vod bude předmětem až následných řízení. 

 

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2963004 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme 
k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její 
napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
- 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2963018 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k 
předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky 
a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její 
napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a 
hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do 
vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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odtok srážkových vod. 
- 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 2963025 
 

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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935348 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme 
k předloženým změnám následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a 
její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. 
-       V podmínkách 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935404 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme 
k předloženým změnám následující připomínky a 
upozornění: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její 
napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935408 
 

-       Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a 
hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do 
vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat 
v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2935412 
 

-       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. Dané 
upozornění se týká až následných řízení. 

 

       

            

               

 

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

Souhlas 2935416 
 

K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme 
konkrétní připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

          

               

 

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

Jiné 2935421 
 

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 sítí 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. 
Respektování ochranných pásem vodovodních řadů / 
kanalizačních stok je předmětem až následných řízení 
(územní, stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1237 / 01 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 16, k.ú. Radotín 
 

 

                  

 

Předmět: 
             

 

Vybudování nového radotínského centra prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby 
 

                  

 

Z: 
             

                  

 

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

                  

 

Na: 
             

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

36 MČ Praha 16, starosta Sp.j. Jiné 2935431 
 

V rámci společného jednání a vystavení návrhů změn vlny 
01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - konkrétně 
týkající se ÚPRAVY 1237/01,podáváme jako Městská část 
Praha 16 zásadní připomínku. 
Tato zásadní připomínka byla schválena Radou městské 
části Praha 16 usnesením č. 164/2019 ze dne 6. března 
2019. 

  

Na připomínku bude nahlíženo jako na připomínku 
uplatněnou dle § 50 odst. 3 stavebního zákona, i když 
je připomínka označena jako zásadní připomínka MČ, 
neboť byla doložena usnesením Rady MČ. Vyjadřovat 
se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního 
města Prahy je vyhrazeno Zastupitelstvu MČ (dle § 89 
odst. 1 písm. 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze). 
 

 

 

            

               

                  

 

36 MČ Praha 16, starosta Sp.j. Nesouhlas 2935710 
 

1) Zpracovaný materiál v rámci ÚPRAVY 1237/01 týkající 
se centrální části k.ú. Radotín a v něm uváděný navrhovaný 
stav funkčního využití správně popisuje zamýšlenou 
kapacitu budoucí zástavby řešeného území odpovídající 
koeficientu F, ale neodpovídá žádosti žadatele, tedy 
Městské části Praha 16 z hlediska požadavku výjimky z 
Koeficientu zeleně. 
V žádosti Městská část Praha 16 výslovně pro svůj záměr 
žádala změnu kódu míry využití území ze stávajícího D na 
F a udělení výjimky pro snížení koeficientu zeleně. 
Parametry projektu byly navrženy v podobě koeficientů 
vypočtených dle připravené studie budoucí zástavby 
dotčeného území. Ty byly poskytnuty pořizovateli v rámci 
žádosti a jsou v podobě - KPP = 1,4 a KZ = 0,19 
Vznesený požadavek má podstatný důvod. Naše městská 
část, jakožto žadatel, má dlouhodobý záměr vytvořit v místě 
úpravy namísto stávajících  

  

Připomínce bude vyhověno. Návrh bude upraven na 
kód míry využití S s danými koeficienty KPP = 1,4 a KZ 
= 0,19. 
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ploch brownfieldu, v srdci Radotína, důstojné městské 
centrum obsahující mimo jiné prostornou třídu a náměstí - 
tedy rozsáhlé plochy zpevněného povrchu, které umožní 
oživení centra Městské části Praha 16. Bez úpravy 
koeficientu zeleně snížením na hodnotu 0,19 tento záměr 
vzniknout nemůže. 
Páteří centra městské části má být obchodní třída a 
těžištěm nové náměstí s radnicí. Potřeba charakteru 
městských ploch centra i intenzita požadavků veřejnosti 
(např. na parkovací stání pro stávající rezidenty), které se 
do ploch promítají, jsou zjevné od počátku příprav záměru 
před více než 6 lety. Oboje vede k velmi vysokému podílu 
zpevněných ploch, kompenzovaných bezprostředně 
navazující plochou ZMK podél Radotínského potoka. 
Podpora veřejnosti pro takovou podobu budoucího centra 
byla patrná v průběhu veřejných diskuzí a prezentací 
záměru, které probíhaly od roku 2017 do léta 2018. 
Množství ploch zeleně v ploše SV ve stávajícím stavu 
brownfieldu odpovídá hodnotě cca. 0,08. 

    

              

 

36 MČ Praha 16, starosta Sp.j. Nesouhlas 2935711 
 

2) Zpracovaný materiál dále uvádí, že navrhovaná úprava 
představuje změnu prostorového uspořádání z funkce: kód 
D v ploše SV s plochou DH bez lokaUzace na funkci: kód F 
v části plochy SV s plochou DH hez lokalizace. Domníváme 
se, že jde o věcnou chybu při zpracování úpravy a značka 
/DH/ nemá být v ploše před ani po úpravě uváděna. 
Značka /DH/ bez lokalizace není v současném stavu ÚP 
umístěna v předmětné ploše SV-D, ale v přilehlé funkční 
ploše DGP, k jejíž úpravě nedochází a značka /DH/ a její 
umístění je tedy záměrem Žadatele zcela nedotčena. 
Nadále zůstává v území funkčně spojenému s nádražím 
Radotín, kde byla od počátku umístěna se záměrem zřídit 
parkoviště P+R. 

 

Připomínka bude zohledněna. Navrhovaná změna U 
1237 se plovoucí značky /DH/ bez lokalizace a jejího 
současného umístění v přilehlé funkční ploše DGP 
netýká. 

 

         

           

              

 

2) Dotčené orgány 
 

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

          

            

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

          

            

              

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2963510 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany 
veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení 
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dané 
upozornění se týká až následných řízení a nelze jej 
řešit v této úrovni ÚPD. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících 
případně ovlivněných plánovanými záměry i nově 
plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů 
dopravy (hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi 
územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy 
tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující 
dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území 
ze všech zdrojů v současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 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). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného 
zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění 
záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je 
vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

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

Jiné 2933866 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany 
veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení 
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými 
záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak 
ze stacionárních  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko, včetně upozornění 
na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a 
neionizujícímu záření, na vědomí. Dodržení 
hygienických limitů bude předmětem až následných 
řízení. 
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zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a 
vibrace). 

    

              

 

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

Jiné 2933877 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi 
územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy 
tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující 
dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 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). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného 
zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění 
záměrů nebo jeho části. 

 

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

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933881 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 
a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2963516 
 

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 
Z hlediska ochrany vod: 
K úpravám Územního plánu sídelního útvaru  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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hlavního města Prahy vlny 01: 
U 1237/01 (změna kódu míry využití území z SV-D na SV-S 
pro umožnění vybudování nového centra Radotína 
prostřednictvím 
kompaktnějších forem zástavby) nemáme z hlediska 
ochrany vod žádné připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 2963579 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na 
udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko 
zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. 
s r. o. 
K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska 
zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, MHMP 127210/2019, 
vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 2019. K posuzovaným 
změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme z hlediska námi 
chráněných zájmů 
následující připomínky. 
Ad č. U 1237/01 – Navrhovaná změna se nachází na v 
oblasti, kde je významně překračován imisní limit ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). Úpravou územního 
plánu má dojít k navýšení míry využití území v ploše 
všeobecně smíšené z kódu D na S. Uvažovaný záměr 
pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 925 jízd 
osobními automobily, oproti stávajícímu plánu 540 jízd. Z 
hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované využití 
území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace navrhované 
změny bude možná jen při současné aplikaci 
kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z hlavního 
koncepčního 
dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu 
zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který 
přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší 
době dosáhnout imisních limitů na celém území města a 
trvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může 
být např. návrh výsadby zeleně nad rámec požadavku na 
výsadbu za kácení. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Posuzovaná úprava ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska 
vlivů na udržitelný rozvoj území akceptovatelná. Jak 
dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, tak podkladová rozptylová studie, rovněž 
poukazují na problematiku překročeného imisního limitu 
ročních koncentrací benzo[a]pyrenu. Zároveň je nutno 
konstatovat, že vlivem uplatnění posuzované úpravy 
ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 1217/00 dojde k nárůstu imisní 
zátěže nejvýše na úrovni 0,0009 ng.m-3, a to přímo v 
prostoru úpravy. V širším okolí, podél navazujících 
komunikací byl vypočten nárůst zpravidla do 0,0005 
ng.m-3. Vliv posuzované úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy 
bude velmi malý (méně než 0,1 % imisního limitu) a 
celkovou situaci nijak znatelně neovlivní. Uvedenému 
nárůstu odpovídá zvýšení karcinogenního rizika o 7,83 
× 10-8, což činí jeden případ na téměř 13 milionů 
obyvatel. Vzhledem k velikosti dotčené populace se z 
hlediska vlivů na lidské zdraví jedná o hodnoty zcela 
nevýznamné. Zpracovatel dokumentace VVURÚ 
souhlasí se skutečností, že je realizace posuzované 
úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy možná při aplikaci opatření 
z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace 
Praha CZ01, která budou v rámci záměru splněna. 
Vhodným opatřením je ve vyjádření zmíněný návrh 
výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za 
kácení. 
 

 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2963582 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen zákon): 
S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963586 
 

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 
písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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předpisů: 
Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01 a 
U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno 
stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. 
Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů 
úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 
020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 
09/2018). Po společném jednání došlo k úpravě návrhu v 
případě změny č. U 1237/01. Byla navýšena míra využití 
území z kódu „D“ ve funkční ploše /SV/ na kód „S“ s KPP = 
1,4 a KZ = 0,19 z důvodu vybudování nového radotínského 
centra kompaktnější zástavbou. Dále byla ponechána 
značka bez lokalizace plochy na zařízení veřejné dopravy 
/DH/ ve své aktuální poloze, tedy v ploše garáže a 
parkoviště /DGP/. 
Současně s úpravou návrhu bylo OCP MHMP předloženo 
„Verifikační stanovisko zpracovatele Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území ke změně prostorového uspořádání 
změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
č. U 1237/01“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 
10/2019). Z hlediska environmentálního pilíře udržitelného 
rozvoje území se v uvedeném dokumentu uvádí, že vlivy 
změny podle nového návrhu (SV-S) budou obdobné jako v 
případě původního návrhu (SV-F). Mírně vyšší vliv lze 
předpokládat v souvislosti se změnou prostorového 
uspořádání (nižším požadovaným koeficientem zeleně) ve 
vztahu k charakteristikám životního prostředí, které mají 
přímou souvislost se zelení, resp. podílem započitatelných 
ploch zeleně v území. Podle zpracovatele „verifikačního 
stanoviska“ není nutno oproti původnímu vyhodnocení 
doplnit žádná nová opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných 
záporných vlivů na životní prostředí. 
S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za 
nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 
ze dne 20. 8. 2019 doplňovat. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963590 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru 
ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Částečný souhlas 2931114 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument ,,Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dotčený 
orgán připustil možnost navrhované změny územního 
plánu při aplikaci kompenzačních opatření.  
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útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 
1287/01 na udržitelný rozvoj území“, zpracovaný 
společností EKOLA group spol. s r. o. K posuzovaným 
změnám č. Z1217/01 a 1237/01 máme z hlediska námi 
chráněných zájmů následující připomínky. 
Ad č. Z 1237/01 – Navrhovaná změna se nachází na v 
oblasti, kde je významně překračován imisní limit ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). Úpravou územního 
plánu má dojít k navýšení k navýšení míry využití území v 
ploše všeobecně smíšené z kódu D na F. Uvažovaný záměr 
pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 1620 jízd, 
oproti stávajícímu plánu 920 jízd. Z hlediska ochrany 
ovzduší je původně navrhované využití území (platný stav v 
ÚP) vhodnější. Realizace navrhované změny bude možná 
jen při současné aplikaci kompenzačních opatření a 
opatření vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z 
hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako 
závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout 
imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. 
Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh 
výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu za 
kácení. 
 

 

 

Kompenzační opatření budou řešena v následných 
řízeních a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že v důsledku uplatnění předmětné 
změny ÚP nelze předpokládat významně odlišné 
ovlivnění klima a znečištění ovzduší oproti stavu dle 
platného ÚP hl. m. Prahy. Ve VVURU bylo 
konstatováno, že předmětná změna je akceptovatelná. 

 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933845 
 

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): 
Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 
1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933848 
 

Z hlediska lesů: 
Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933851 
 

Z hlediska ochrany vod: 
K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 
1287/01 nemáme žádné připomínky. 
Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití 
území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové 
území a bez kolizí s útvary povrchových vod. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2933856 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná 
stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany 
prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

Z 1237 / 01 
     

Str. 37 z 76 
  



              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
          

              

 

16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

          

            

              

 

16 Ministerstvo obrany - Sekce 
nakládání s majetkem MO - odbor 
ochrany územních zájmů 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2962963 
 

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 zněm pozdějších předpisů, obdržel 
dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 
o zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydám 
změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj 
území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Částečný souhlas 2963497 
 

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož jménem, na 
základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze 
dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený 
dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 

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 ÚPD se 
neprojednávají. Uvedený § 175 stavebního zákona se 
týká zejména následných řízení (územní a stavební), 
v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a 
povolení konkrétních staveb. 
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(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem 
ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu 
působnosti MO ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu § 52 odst. 3 
stavebního zákona 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 poři- zovatele 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.. 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2963489 
 

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 a § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí 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 návrhem těchto změn nijak omezena. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude 
dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního 
města Prahy. 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2933835 
 

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 statní 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 §50 odst.2 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města 
Prahy sohlasíme bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
          

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
          

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2962992 
 

ČGS konstatuje, že: 
1) Na předmětném území se 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 
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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 2962997 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města 
Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání 
změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas 2963318 
 

V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných 
změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 
sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme 
připomínky ani námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

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

Částečný souhlas 2931038 
 

V rámci projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP hl. m. 
Prahy IV ÚP hl. m. Prahy uplatňujeme připomínku k úpravě: 
1237/01 
Je potřeba doplnit do návrhu výkres č. 5 - doprava. 
Důvodem je přemistěm' plovoucí značky DH do navrhované 
plochy SV-F. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Plovoucí značka /DH/ 
bez lokalizace není v aktuálním ÚP umístěna v 
předmětné ploše se způsobem využití SV-D, ale v 
přilehlé ploše se způsobem využití DGP, k jejíž úpravě 
nedochází. Značka /DH/ a její umístění je tedy ve své 
aktuální pozici záměrem žadatele zcela nedotčena. 

 

       

         

           

              

 

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

Částečný souhlas 2931051 
 

Navrhovatel vyhověl požadavku IPR Praha a zpracoval 
podkladovou studii, která koncepčně řeší nově centrum MČ 
Praha 16 - Radotín, včetně přístupu do prostoru stávajícího 
nádraží. Studie zvoleným řešením zcela přesvědčivě 
prokázala  

 

Připomínce bude vyhověno. Návrh bude upraven na 
kód míry využití S s danými koeficienty KPP = 1,4 a KZ 
= 0,19. 
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možnost vyšší míry využití území při zachování celkového 
charakteru lokality a jejího vhodného doplnění - 
objemového i funkčního, s důrazem na kvalitu a velkorysost 
veřejného prostoru. 
Zpracovaný materiál a v něm uváděný navrhovaný stav 
funkčního využití správně popisuje zamýšlenou kapacitu 
budoucí zástavby řešeného území odpovídající koeficientu 
F, ale neodpovídá žádosti žadatele ve druhém bodě: 
nereflektuje, že žadatel výslovně požádal o výjimku z 
koeficientu zeleně, resp. jeho snížení v souvislosti se 
změnou kódu míry využití území ze stávajícího D na F. 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy s žádostí 
o výjimku souhlasí a podporuje jí. 
Parametry projektu jsou definovány navrhovanými 
koeficienty, vypočtenými dle připravené studie budoucí 
zástavby území, které pořizovateli poskytl v rámci žádosti; 
KPP = 1,4 / KZ = 0,19. 
Navrhovatel - MČ Praha 16 - Radotín za podpory IPR Praha 
dlouhodobě sleduje záměr vytvořit v předmětné lokalitě 
stávajícího brownfieldu důstojné městské centrum, jehož 
součástí je také velkoryse řešená městská třída a 
navazující náměstí před budovou nově radnice. Jedná se o 
zpevněně plochy, které umožní oživení centra městské 
části a podpoří její městský charakter. Bez úpravy 
koeficientu zeleně snížením na hodnotu 0,19 tento záměr 
nelze v navrženém konceptu realizovat. Kompenzací 
zpevněných ploch je plocha se způsobem využití ZMK 
(zeleň městská a krajinná) podél Radotínského potoka, 
která na centrum bezprostředně navazuje. Podíl ploch 
zeleně v ploše se způsobem využití SV (všeobecně 
smíšené území) ve stávajícím stavu brownfieldu odpovídá 
hodnotě KZ = 0,08. 

    

              

 

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

Jiné 2931061 
 

Upozorňujeme, že plovoucí značka /DH/ bez lokalizace není 
v aktuálním ÚP umístěna v předmětné ploše se způsobem 
využití SV-D, ale v přilehlé ploše se způsobem využití DGP, 
k jejíž úpravě nedochází. Značka /DH/ a její umístění je tedy 
ve své aktuální pozici záměrem žadatele zcela nedotčena. 

 

Pořizovatel s danou připomínkou souhlasí. Návrh bude 
upraven v souladu s danou připomínkou. 

 

       

           

              

 

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

Jiné 2931065 
 

Plovoucí značka /DH/ se v rámci změny 3164 Územního 
plánu realizuje v současné ploše se způsobem využití W 
(veřejné vybavení) severně od aktuální pozice umístění 
plovoucí značky. Značka /DH/ tak může být v ploše DGP 
zrušena včetně příslušné veřejně prospěšné stavby. Touto 
stavbou je myšlen parkovací dům P+R. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se netýká projednávané změny U 1237. 

 

       

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2962954 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2963330 
 

K předloženým změnám n e m á odbor INV z hlediska 
svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití 
pozemků. 

 

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám 
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2962978 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní 
památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-
310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. 
Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti 
s NPÚ ÚOP v Praze. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2962982 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – 
legislativní rámec (dále jen Zákon): 
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (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. 
• 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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká následných řízení. 

 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2962986 
 

K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, 
generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany 
kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání 
změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 2963505 
 

Jako správce povodí a správce významných vodních toků 
Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí 
Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným úpravám: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že 
navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient 
zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke 
zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku 
Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které 
se při povodni přečerpávají. 

 

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám 
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 2963594 
 

Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující 
stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru 
prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již 
předešle vymezených plochách předmětné funkce, 
změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani 
se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. 
Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její 
zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav 
bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či 
nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na 
nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i 
plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího 
dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich 
přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona 
č.458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon). 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro 
zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 
úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby 
ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., 
v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2963598 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných 
plynárenských zařízení v rámci území dotčených 
uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického 
zákona, zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 
Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 
1) o ochranných pásmech, a příslušných technických 
předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). 
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 uzavření „Smlouvy o zajištění 
provedení přeložky plynárenského zařízenr s  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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odborem správy distribuční soustavy naší společnosti. 
    

              

 

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

Jiné 2963602 
 

V případě, že tento stupeň projednávání předmětných 
návrhů změn vlny 01 úprav 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^. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 2963335 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP 
a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj 
území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem 
čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze 
dne 22.11.2019, nemáme připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2963501 
 

K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01,1/1287/01 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. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2931119 
 

K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 
1287/01) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází 
zařízení GasNet a v současné době se tato oblast 
nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o. Nejbližší 
zařízení GasNet se nachází cca 1750 m od U 1237/01. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

37 MČ Praha 17, starosta Sp.j. Jiné 2933839 
 

Městská ěást Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 
02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o 
společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav 
ÚP SÜ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 
ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Na základě projednání v Radě městské ěásti Praha 17 dne 
13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme 
oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům 
úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit 
připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ 
Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2935115 
 

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, má Povodí Vltavy, státní 
podnik, k projednání výše uvedených změn následující 
připomínky: 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Koeficient zeleně stanovuje minimální podíl 
započitatelných ploch zeleně v území. Koeficient zeleně 
je odvozen z koeficientu podlažních ploch a průměrné 
podlažnosti. Navýšení koeficientu podlažních ploch 
nemusí znamenat zvýšení zastavěné plochy. Likvidace 
srážkových vod bude předmětem až následných řízení. 
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Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že 
navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient 
zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke 
zvýšení množství odváděných srážkových vod. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2963005 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme 
k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její 
napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
- 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2963015 
 

U1237/01 - v dotčeném území je nutno respektovat 
stávající řad DN 400/500, který prochází přes pozemky 
pare. č.357/32,34 a 2613 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2963019 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k 
předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky 
a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její 
napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a 
hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do 
vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok srážkových vod. 
- 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2963021 
 

U 1237/01 - nutno respektovat sběrač oddílné dešťové 
kanalizace DN 1000, který probíhá severojižním směrem 
zhruba v polovině řešeného území a stoku oddílné dešťové 
kanalizace DN 600 u jeho severní hranice 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2963026 
 

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  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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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. 

    

              

 

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

Částečný souhlas 2935349 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme 
k předloženým změnám následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a 
její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. 
-       V podmínkách 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935352 
 

U 1237/01 – v dotčeném území je nutno respektovat 
stávající řad DN 400/500, který prochází přes pozemky 
parc. č. 357/32, 357/34, 35 a 2613 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935405 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme 
k předloženým změnám následující připomínky a 
upozornění: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její 
napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935409 
 

-       Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a 
hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do 
vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat 
v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Jiné 2935413 
 

-       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. Dané 
upozornění se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Souhlas 2935417 
 

K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme 
konkrétní připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2935422 
 

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 sítí 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. 
Respektování ochranných pásem vodovodních řadů / 
kanalizačních stok je předmětem až následných řízení 
(územní, stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1287 / 01 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 9, k.ú. Vysočany 
 

 

                  

 

Předmět: 
             

 

Výstavba projektu Nová Harfa 
 

                  

 

Z: 
             

                  

 

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

                  

 

Na: 
             

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

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

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2963511 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany 
veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení 
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů 
a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících 
případně ovlivněných plánovanými záměry i nově 
plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů 
dopravy (hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi 
územních řízení, musí být HSHMP minimálně  

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dané 
upozornění se týká až následných řízení a nelze jej 
řešit v této úrovni ÚPD. 
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předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné 
o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území 
ze všech zdrojů v současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 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). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného 
zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění 
záměrů nebo jeho části. Stanovisko (vyjádření) HSHMP je 
vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

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

Jiné 2933867 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj 
území na vědomí a zároveň však jako orgán ochrany 
veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení 
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými 
záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak 
ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů 
dopravy (hluk a vibrace). 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko, včetně upozornění 
na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a 
neionizujícímu záření, na vědomí. Dodržení 
hygienických limitů bude předmětem až následných 
řízení. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933878 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi 
územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy 
tyto dokumenty dle § 77 zákona 258/2000Sb o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(dále jen „zákon“). Jedná se mimo jiné o následující 
dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Stanovisko se týká až následných řízení a nelze jej řešit 
v této úrovni ÚPD. 
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současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 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). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného 
zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění 
záměrů nebo jeho části. 

    

              

 

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

Jiné 2933882 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 
a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2963518 
 

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 
Z hlediska ochrany vod: 
K úpravám Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy vlny 01: 
U 1287 (změna kódu míry využití území z SV-D na SV-G 
pro umožnění výstavby projektu Nová Harfa) nemáme z 
hlediska ochrany vod žádné připomínky. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2963577 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument „Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na 
udržitelný rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
ke změně prostorového uspořádání změny/úpravy 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 
1237/01“, zpracované společností EKOLA group spol. s r. 
o. 
K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci stanoviska 
zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, 
MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 8. 3. 
2019. 
K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 1237/01 máme 
z hlediska námi chráněných zájmů následující připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2963583 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen zákon): 
S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287 souhlasíme bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963587 
 

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 
písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů: 
Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 1217/01, U 1237/01 a 
U 1287/01 bylo odborem ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) vydáno 
stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. 
Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení vlivů 
úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 
020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 
09/2018). 
S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP MHMP za 
nezbytné své původní stanovisko č. j. MHMP 1476406/209 
ze dne 20. 8. 2019 doplňovat. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2963591 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru 
ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931112 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument ,,Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na 
udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 
1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933846 
 

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): 
Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 
1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933849 
 

Z hlediska lesů: 
Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933852 
 

Z hlediska ochrany vod: 
K prezentovaným návrhům úprav územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 
1287/01 nemáme žádné připomínky. 
Ve všech případech se jedná o změny kódů míry využití 
území v oblastech, ve kterých není stanoveno záplavové 
území a bez kolizí s útvary povrchových vod. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933853 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument ,,Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na 
udržitelný rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 1020/01 a 
1287/01 nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2933857 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná 
stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany 
prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
          

              

 

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

          

            

              

 

Z 1287 / 01 
     

Str. 53 z 76 
  



              

  

Praha Sp.j. 
          

              

 

16 Ministerstvo obrany - Sekce 
nakládání s majetkem MO - odbor 
ochrany územních zájmů 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2962964 
 

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 zněm pozdějších předpisů, obdržel 
dne 22. 11. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 
o zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednávání 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k řízení o vydám 
změn 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy a k vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj 
území žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Částečný souhlas 2963498 
 

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož jménem, na 
základě pověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze 
dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený 
dokument a ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra 
obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona 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 poři- zovatele  

 

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 ÚPD se 
neprojednávají. Uvedený § 175 stavebního zákona se 
týká zejména následných řízení (územní a stavební), 
v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a 
povolení konkrétních staveb. 
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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.. 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2963490 
 

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 a § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav U 
1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí 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 návrhem těchto změn nijak omezena. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude 
dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního 
města Prahy. 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2933836 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve 
věci ochrany a využívání nerostného  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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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 statní 
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 §50 odst.2 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního města 
Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
          

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
          

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2962993 
 

ČGS konstatuje, že: 
1) Na předmětném území se nenalézají výhradní ložiska 
nerostných surovin, ložiska nevyhrazených  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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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 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 2962998 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města 
Prahy, že neuplatňuje v rámci zahájení řízení o vydání 
změn vlny 01 úprav ÚPSÚHMP a o veřejném projednání 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas 2963319 
 

V rámci veřejného projednání návrhů a VVURÚ vybraných 
změn vlny 01 úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 
sdělujeme, že k prezentovaným návrhům nemáme 
připomínky ani námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2962955 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2963331 
 

K předloženým změnám n e m á odbor INV z hlediska 
svých zájmů připomínky. Jedná se o změny kódů využití 
pozemků. 

 

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám 
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží. 

 

         

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2962979 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP Národní 
památkový ústav vydal písemné vyjádření č.j. NPÚ-
310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-310/21343/2018. 
Písemné odborné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti 
s NPÚ ÚOP v Praze. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2962983 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – 
legislativní rámec (dále jen Zákon): 
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (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. 
• 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 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká následných řízení. 
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pod č. 99/2000. 
    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2962987 
 

K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, 
generální ředitelství konstatuje, že z hlediska ochrany 
kulturních hodnot v posuzovaných územích, nemá k vydání 
změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 2963506 
 

Jako správce povodí a správce významných vodních toků 
Vltava a Berounka, který vykonává správu v oblasti povodí 
Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným úpravám: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že 
navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient 
zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke 
zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku 
Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které 
se při povodni přečerpávají. 

 

Po termínu. V souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona se ke stanoviskům, připomínkám a námitkám 
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2963595 
 

Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahuje následující 
stavební záměry, kde se jedná pouze o změny charakteru 
prostorového uspořádání, resp. míry využití území v již 
předešle vymezených plochách předmětné funkce, 
změnami nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani 
se nemění koncepce dopravní či technické infrastruktury. 
Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, lze její 
zajištění ve všech případech výše uvedených změn/úprav 
bez problémů řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v uvedených územích, v přilehlých či 
nejbližších ulicích (pro některé dotčené pozemky, resp. na 
nich umístěné původní objekty, jsou již z minulosti zřízeny i 
plynovodní přípojky, v případě jejich nevyhovujícího 
dispozičního umístění či kapacity budou navrženy jejich 
přeložky - viz dále uvedené podmínky dle zákona 
č.458/2000 Sb., v platném znění. Energetický zákon). 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) pro 
zástavbu na územích uvedených návrhů změn vlny 01 
úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým investorům zástavby 
ze strany naší společnosti standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., 
v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 

    

              

 

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

Jiné 2963599 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných 
plynárenských zařízení v rámci území dotčených 
uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
požadujeme obecně zohlednit ustanovení Energetického 
zákona, zvi. § 68 (s upřesněním dle zákona č. 131/2015 
Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 
1) o ochranných pásmech, a příslušných technických 
předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). 
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 uzavření „Smlouvy o zajištění 
provedení přeložky plynárenského zařízenr s odborem 
správy distribuční soustavy naší společnosti. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2963603 
 

V případě, že tento stupeň projednávání předmětných 
návrhů změn vlny 01 úprav 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^. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 2963336 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 01 úprav 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP SÚ HMP 
a výsledkům vyhodnocení vlivu změn na udržitelný rozvoj 
území, o jejichž projednávání jste nás informovali dopisem 
čj. MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 2326590/2019 ze 
dne 22.11.2019, nemáme připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2963502 
 

K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01,1/1287/01 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. 
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180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2933843 
 

K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a 
1287/01) 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. 
 

           

              

 

37 MČ Praha 17, starosta Sp.j. Jiné 2933840 
 

Městská ěást Praha 17 se sídlem Žalanského 291/12b, 163 
02 Praha - Řepy obdržela veřejnou vyhlášku - oznámení o 
společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav 
ÚP SÜ HMP - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 
ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Na základě projednání v Radě městské ěásti Praha 17 dne 
13.2.2019, usnesení Us RMČ 000046/2019 bereme 
oznámení o společném jednání k výše uvedeným návrhům 
úprav ÚP SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit 
připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce MČ 
Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 11.3.2019. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Nesouhlas 2940412 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá 
ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato 
změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně 
sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – 
Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště 
Nová Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu 
výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což 
povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě 
obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy 
spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise 
zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu 
(nedostatek parkovacích míst), dále s problémy 
vyplývajícími z přetížeností odpočinkových ploch a 
znečištění. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. Žádný z dotčených orgánů 
nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo 
konstatováno, že změna je akceptovatelná. 
Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je 
možné řešit až v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940441 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v 
minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou 
naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně 
karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době 
překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa 
k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových 
domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: 
NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, 
autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V 
případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při 
hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu 
nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. 
Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace 
předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní 
zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky 
neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské 
zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí 
rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940446 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže 
v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření 
vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze 
závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby 
realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické 
zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je  

 

         

              

 

Z 1287 / 01 
     

Str. 60 z 76 
  



              

       

Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený 
nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení 
hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví. 

 

proto nutné zpracovat detailní akustickou studii 
konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná 
protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky 
zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

            

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940463 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na 
výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - 
Hygienická stanice hlavního města Prahy. 

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto 
projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 
03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení 
navržené změny nevyloučila. 

 

         

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940480 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno 
problémům se svozem komunálního odpadu (včetně 
tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k 
odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou 
pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto 
problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. 
Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení 
počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad 
a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již 
nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako 
neřešitelné. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do 
kompetence příslušné městské části. 

 

         

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940497 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do 
budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž 
navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situace ještě 
zhoršit. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na 
vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla 
zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v 
nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění 
stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu 
městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 
13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního 
plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, 
umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění 
určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální 
parametry a určena doporučená struktura a charakter 
budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je 
až předmětem následných řízení. 

 

         

            

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940502 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, 
rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a 
psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – 
Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí 
hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality 
chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která 
umožní výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet 
nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné 
době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl 
zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci 
koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je 
okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do 
obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park 
Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je 
žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz 
parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. 
Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až 
v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Nesouhlas 2940519 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k 
výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se 
nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby 
územní uspořádání  

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem  
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podpořilo výstavbu městského typu, která lépe uspokojí 
životní potřeby jeho současných i budoucích obyvatel. 
Případný budoucí stavební záměr provedený v souladu se 
navrhovanou změnou ÚP by svým objemem zcela 
převyšoval možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou 
tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému 
údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně 
ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě. 

 

následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou 
považujeme za významnou urbanistickou osu a v 
sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-
F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou 
mírou využití. 

 

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Nesouhlas 2940524 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou 
změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci 
změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část 
sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování 
přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy 
pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti 
zcela chybí. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného 
území je až předmětem následných řízení a nelze je 
řešit v této fázi UPD. 

 

         

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Nesouhlas 2940414 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá 
ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato 
změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně 
sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – 
Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště 
Nová Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu 
výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což 
povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě 
obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy 
spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise 
zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu 
(nedostatek parkovacích míst), dále s problémy 
vyplývajícími z přetížeností odpočinkových ploch a 
znečištění. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. Žádný z dotčených orgánů 
nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo 
konstatováno, že změna je akceptovatelná. 
Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je 
možné řešit až v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940443 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v 
minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou 
naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně 
karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době 
překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa 
k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových 
domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: 
NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, 
autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V 
případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při 
hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu 
nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. 
Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace 
předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní 
zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky 
neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské 
zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí 
rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940448 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže 
v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření 
vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený 
nárůst dopravního zatížení v lokalitě,  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze 
závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby 
realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické 
zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je 
proto nutné zpracovat detailní akustickou studii 
konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná 
protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky  
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a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví. 
 

zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

            

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940465 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na 
výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - 
Hygienická stanice hlavního města Prahy. 

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto 
projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 
03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení 
navržené změny nevyloučila. 

 

         

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940482 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno 
problémům se svozem komunálního odpadu (včetně 
tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k 
odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou 
pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto 
problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. 
Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení 
počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad 
a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již 
nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako 
neřešitelné. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do 
kompetence příslušné městské části. 

 

         

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940499 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do 
budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž 
navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situace ještě 
zhoršit. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na 
vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla 
zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v 
nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění 
stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu 
městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 
13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního 
plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, 
umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění 
určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální 
parametry a určena doporučená struktura a charakter 
budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je 
až předmětem následných řízení. 

 

         

            

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940504 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, 
rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a 
psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – 
Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí 
hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality 
chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která 
umožní výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet 
nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné 
době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl 
zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci 
koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je 
okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do 
obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park 
Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je 
žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz 
parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. 
Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až 
v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Nesouhlas 2940521 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k 
výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se 
nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby 
územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, 
která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební  

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou 
považujeme za významnou urbanistickou osu a v 
sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB- 
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záměr provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by 
svým objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, 
nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu 
staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako 
takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé 
širší lokalitě. 

 

F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou 
mírou využití. 

 

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Nesouhlas 2940526 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou 
změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci 
změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část 
sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování 
přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy 
pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti 
zcela chybí. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného 
území je až předmětem následných řízení a nelze je 
řešit v této fázi UPD. 

 

         

           

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Nesouhlas 2940415 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá 
ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato 
změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně 
sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – 
Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště 
Nová Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu 
výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což 
povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě 
obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy 
spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise 
zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu 
(nedostatek parkovacích míst), dále s problémy 
vyplývajícími z přetížeností odpočinkových ploch a 
znečištění. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. Žádný z dotčených orgánů 
nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo 
konstatováno, že změna je akceptovatelná. 
Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je 
možné řešit až v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940444 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v 
minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou 
naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně 
karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době 
překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa 
k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových 
domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: 
NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, 
autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V 
případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při 
hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu 
nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. 
Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace 
předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní 
zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky 
neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské 
zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí 
rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940449 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže 
v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření 
vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený 
nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení 
hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze 
závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby 
realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické 
zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je 
proto nutné zpracovat detailní akustickou studii 
konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná 
protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky 
zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 
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305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940466 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na 
výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - 
Hygienická stanice hlavního města Prahy. 

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto 
projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 
03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení 
navržené změny nevyloučila. 

 

         

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940483 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno 
problémům se svozem komunálního odpadu (včetně 
tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k 
odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou 
pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto 
problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. 
Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení 
počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad 
a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již 
nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako 
neřešitelné. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do 
kompetence příslušné městské části. 

 

         

           

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940500 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do 
budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž 
navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situace ještě 
zhoršit. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na 
vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla 
zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v 
nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění 
stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu 
městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 
13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního 
plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, 
umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění 
určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální 
parametry a určena doporučená struktura a charakter 
budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je 
až předmětem následných řízení. 

 

         

            

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940505 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, 
rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a 
psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – 
Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí 
hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality 
chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která 
umožní výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet 
nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné 
době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl 
zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci 
koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je 
okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do 
obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park 
Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je 
žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz 
parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. 
Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až 
v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Nesouhlas 2940522 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k 
výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se 
nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby 
územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, 
která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr 
provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým 
objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, 
nerespektoval pozvolnou  

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou 
považujeme za významnou urbanistickou osu a v 
sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-
F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou 
mírou využití. 
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tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke klidnému 
údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový tento záměr negativně 
ovlivní životní prostředí v celé širší lokalitě. 

    

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Nesouhlas 2940527 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou 
změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci 
změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část 
sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování 
přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy 
pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti 
zcela chybí. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného 
území je až předmětem následných řízení a nelze je 
řešit v této fázi UPD. 

 

         

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Nesouhlas 2940414 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá 
ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato 
změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně 
sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – 
Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště 
Nová Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu 
výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což 
povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě 
obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy 
spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise 
zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu 
(nedostatek parkovacích míst), dále s problémy 
vyplývajícími z přetížeností odpočinkových ploch a 
znečištění. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. Žádný z dotčených orgánů 
nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo 
konstatováno, že změna je akceptovatelná. 
Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je 
možné řešit až v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940443 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v 
minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou 
naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně 
karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době 
překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa 
k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových 
domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: 
NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, 
autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V 
případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při 
hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu 
nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. 
Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace 
předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní 
zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky 
neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské 
zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí 
rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940448 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže 
v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření 
vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený 
nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení 
hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze 
závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby 
realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické 
zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je 
proto nutné zpracovat detailní akustickou studii 
konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná 
protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky 
zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940465 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na 
výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - 
Hygienická stanice hlavního města  

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto 
projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 
03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení  
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Prahy. 
 

navržené změny nevyloučila. 
 

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940482 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno 
problémům se svozem komunálního odpadu (včetně 
tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k 
odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou 
pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto 
problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. 
Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení 
počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad 
a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již 
nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako 
neřešitelné. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do 
kompetence příslušné městské části. 

 

         

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940499 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do 
budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž 
navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situace ještě 
zhoršit. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na 
vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla 
zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v 
nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění 
stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu 
městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 
13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního 
plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, 
umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění 
určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální 
parametry a určena doporučená struktura a charakter 
budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je 
až předmětem následných řízení. 

 

         

            

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940504 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, 
rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a 
psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – 
Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí 
hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality 
chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která 
umožní výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet 
nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné 
době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl 
zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci 
koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je 
okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do 
obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park 
Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je 
žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz 
parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. 
Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až 
v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Nesouhlas 2940521 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k 
výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se 
nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby 
územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, 
která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr 
provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým 
objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, 
nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu 
staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako 
takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v  

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou 
považujeme za významnou urbanistickou osu a v 
sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-
F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou 
mírou využití. 
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celé širší lokalitě. 
    

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Nesouhlas 2940526 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou 
změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci 
změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část 
sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování 
přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy 
pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti 
zcela chybí. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného 
území je až předmětem následných řízení a nelze je 
řešit v této fázi UPD. 

 

         

           

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Nesouhlas 2940411 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá 
ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato 
změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně 
sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – 
Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště 
Nová Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu 
výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což 
povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě 
obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy 
spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise 
zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu 
(nedostatek parkovacích míst), dále s problémy 
vyplývajícími z přetížeností odpočinkových ploch a 
znečištění. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. Žádný z dotčených orgánů 
nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo 
konstatováno, že změna je akceptovatelná. 
Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je 
možné řešit až v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940440 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v 
minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou 
naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně 
karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době 
překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa 
k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových 
domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: 
NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, 
autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V 
případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při 
hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu 
nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. 
Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace 
předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní 
zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky 
neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské 
zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí 
rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940445 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže 
v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření 
vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený 
nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení 
hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze 
závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby 
realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické 
zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je 
proto nutné zpracovat detailní akustickou studii 
konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná 
protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky 
zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940462 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na 
výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - 
Hygienická stanice hlavního města Prahy. 

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto 
projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 
03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení 
navržené změny nevyloučila. 
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301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940479 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno 
problémům se svozem komunálního odpadu (včetně 
tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k 
odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou 
pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto 
problémy vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého okolí. 
Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu navýšení 
počtu obyvatel lokality, kteří budou produkovat další odpad 
a využívat motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již 
nyní se jeví problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako 
neřešitelné. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do 
kompetence příslušné městské části. 

 

         

           

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940496 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do 
budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž 
navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situace ještě 
zhoršit. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na 
vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla 
zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v 
nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění 
stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu 
městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 
13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního 
plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, 
umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění 
určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální 
parametry a určena doporučená struktura a charakter 
budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je 
až předmětem následných řízení. 

 

         

            

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940501 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, 
rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a 
psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – 
Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí 
hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality 
chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která 
umožní výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet 
nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné 
době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl 
zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci 
koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je 
okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do 
obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park 
Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je 
žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz 
parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. 
Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až 
v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Nesouhlas 2940518 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k 
výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se 
nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby 
územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, 
která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr 
provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým 
objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, 
nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu 
staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako 
takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé 
širší lokalitě. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou 
považujeme za významnou urbanistickou osu a v 
sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-
F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou 
mírou využití. 
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301 MHMPXPAQE2FZ Nesouhlas 2940523 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou 
změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci 
změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část 
sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování 
přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy 
pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti 
zcela chybí. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného 
území je až předmětem následných řízení a nelze je 
řešit v této fázi UPD. 

 

         

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Nesouhlas 2940352 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá 
ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato 
změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně 
sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – 
Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště 
Nová Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu 
výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což 
povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě 
obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy 
spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise 
zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu 
(nedostatek parkovacích míst), dále s problémy 
vyplývajícími z přetížeností odpočinkových ploch a 
znečištění. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. Žádný z dotčených orgánů 
nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo 
konstatováno, že změna je akceptovatelná. 
Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je 
možné řešit až v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940355 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v 
minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou 
naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně 
karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době 
překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa 
k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových 
domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: 
NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, 
autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V 
případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při 
hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu 
nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. 
Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace 
předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní 
zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky 
neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské 
zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí 
rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940356 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže 
v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření 
vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený 
nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení 
hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze 
závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby 
realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické 
zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je 
proto nutné zpracovat detailní akustickou studii 
konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná 
protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky 
zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940357 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na 
výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - 
Hygienická stanice hlavního města Prahy. 

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto 
projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 
03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení 
navržené změny nevyloučila. 

 

         

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940358 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno 
problémům se svozem komunálního odpadu (včetně 
tříděného odpadu), kdy nedostatek  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do  
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parkovacích míst vede k odstavení motorových vozidel na 
komunikacích, které jsou pro svozové vozy průjezdné s 
velkými obtížemi. Tyto problémy vedou k hromadění 
odpadu, který je dále povětrnostními podmínkami roznášen 
do širokého okolí. Navrhovaná změna by vedla k 
nežádoucímu navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou 
produkovat další odpad a využívat motorová vozidla, která 
musí někde odstavit. Již nyní se jeví problémy spojené s 
dopravou v klidu a svozem komunálního (včetně tříděného) 
odpadu v lokalitě jako neřešitelné. 

 

kompetence příslušné městské části. 
 

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940359 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do 
budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž 
navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situace ještě 
zhoršit. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na 
vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla 
zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v 
nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění 
stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu 
městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 
13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního 
plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, 
umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění 
určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální 
parametry a určena doporučená struktura a charakter 
budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je 
až předmětem následných řízení. 

 

         

            

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940360 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, 
rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a 
psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – 
Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí 
hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality 
chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která 
umožní výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet 
nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné 
době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl 
zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci 
koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je 
okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do 
obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park 
Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je 
žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz 
parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. 
Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až 
v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Nesouhlas 2940373 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k 
výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se 
nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby 
územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, 
která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr 
provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým 
objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, 
nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu 
staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako 
takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé 
širší lokalitě. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou 
považujeme za významnou urbanistickou osu a v 
sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-
F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou 
mírou využití. 

 

         

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Nesouhlas 2940386 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou 
změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci 
změny ÚP byla zohledněna  

 

Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného 
území je až předmětem následných řízení a nelze je 
řešit v této fázi UPD. 
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nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa na 
cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové cesty v místě 
rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a dále, aby v okolí sídliště 
Nová Harfa byly vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, 
které v docházkové vzdálenosti zcela chybí. 

    

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Nesouhlas 2940413 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá 
ve změně míry využití výše specifikovaného území. Tato 
změna negativně ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně 
sídliště Nová Harfa vymezené ulicemi Kabešova – 
Poděbradská – Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště 
Nová Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území stavbu 
výškové budovy s minimálním množstvím zeleně, což 
povede k nepřijatelnému navýšení počtu obyvatel hustě 
obydlené lokality, která se již nyní potýká s problémy 
spojenými s narůstající dopravou, a to jak v pohybu (imise 
zdraví škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v klidu 
(nedostatek parkovacích míst), dále s problémy 
vyplývajícími z přetížeností odpočinkových ploch a 
znečištění. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. Žádný z dotčených orgánů 
nevyloučil pořízení navrhované změny, ve VVURU bylo 
konstatováno, že změna je akceptovatelná. 
Minimalizaci vlivu na stávající obytnou zástavbu je 
možné řešit až v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940442 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že již v 
minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané lokalitě jsou 
naměřené hodnoty imisí (zejména benzo(a)pyrenu - silně 
karcinogenní a mutagenní látky) již v současné době 
překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti FINEP Harfa 
k.s. – stavební záměr Nová Harfa - výstavba bytových 
domů X a Y Praha 9 k.ú. Vysočany, část dokumentace: 
NOVÁ HARFA – bytové domy X,Y - Rozptylová studie, 
autor RNDr. Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. V 
případě benzo(a)pyrenu, k jehož koncentracím se při 
hodnocení kvality pouze přihlíží, může k výskytu 
nadlimitních hodnot docházet na většině území hl. m. 
Prahy. Podle závěrů zpracovatele VVURU realizace 
předmětné změny nezpůsobí znatelný nárůst imisní 
zátěže BaP a situaci z pohledu limitu prakticky 
neovlivní. Jak vyplývá z vyhodnocení vlivů na lidské 
zdraví, realizace změny ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí 
rozpoznatelný nárůst zdravotního rizika. Ve VVURU 
bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940447 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku hlukové zátěže 
v dané lokalitě, která byla rovněž v rámci měření 
vyhodnocena jako nevyhovující daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně nepřiměřený 
nárůst dopravního zatížení v lokalitě, a tedy i další zhoršení 
hodnoty imisí ohrožující lidské zdraví. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Ze 
závěrů VVURU vyplývá, že je nutné zajistit, aby 
realizací záměru nedocházelo k navýšení akustické 
zátěže. V dalších stupních projektové dokumentace je 
proto nutné zpracovat detailní akustickou studii 
konkrétního záměru, která bude specifikovat i případná 
protihluková opatření tak, aby byly splněny požadavky 
zákona č. 258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011Sb. 
Ve VVURU bylo konstatováno, že předmětná změna je 
akceptovatelná. 

 

         

            

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940464 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s ohledem na 
výše uvedené dotčeným orgánem státní správy - 
Hygienická stanice hlavního města Prahy. 

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy se v rámci tohoto 
projednání k navržené změně vyjádřila (č.j. HSHMP 
03062/2019 ze dne 18.2.2019) - možnost provedení 
navržené změny nevyloučila. 

 

         

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940481 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je vystaveno 
problémům se svozem komunálního odpadu (včetně 
tříděného odpadu), kdy nedostatek parkovacích míst vede k 
odstavení motorových vozidel na komunikacích, které jsou 
pro svozové vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto 
problémy  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Uvedenou problematiku nelze řešit v rámci změny ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, tato problematika spadá do 
kompetence příslušné městské části. 
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vedou k hromadění odpadu, který je dále povětrnostními 
podmínkami roznášen do širokého okolí. Navrhovaná 
změna by vedla k nežádoucímu navýšení počtu obyvatel 
lokality, kteří budou produkovat další odpad a využívat 
motorová vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví 
problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě jako 
neřešitelné. 

    

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940498 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, do 
budoucna střední školy) pro současné obyvatele, přičemž 
navrhovaná změna ÚP je způsobilá tuto situace ještě 
zhoršit. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na 
vědomí. Nedostatek vzdělávacích zařízení by mohla 
zlepšit připravovaná stavba základní a mateřské školy v 
nedaleké Sousedíkově ulici (rozhodnutí o umístění 
stavby vydal Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu 
městské části Praha 9 pod č. j. P09 031484/2016 dne 
13. 5. 2016). V rámci pořizování změny územního 
plánu nejsou řešeny konkrétní objekty ale plochy, 
umožňující využití území a realizaci záměrů za splnění 
určitých podmínek. Jsou nastaveny pouze maximální 
parametry a určena doporučená struktura a charakter 
budoucí zástavby. Posuzování konkrétních objektů je 
až předmětem následných řízení. 

 

         

            

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940503 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné množství, 
rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. parků, dětských a 
psích hřišť. V lokalitě vymezené ulicemi Freyova – 
Poděbradská – říčka Rokytka se nenachází žádné psí 
hřiště, přičemž množství psů, které obyvatelé této lokality 
chovají, by si jej zasloužilo. Navrhovaná změna, která 
umožní výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný počet 
nových obyvatel, což povede k degradaci již v současné 
době nedostačujících dostupných odpočinkových ploch. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Podíl 
zelených ploch v ploše SV bude stanoven v rámci 
koeficientu zeleně. Rekreační zónou pro širší území je 
okolí Rokytky, kam hl. m. Praha směřuje investice do 
obnovy veřejných prostranství (viz nedaleký park 
Zahrádky). Drobnější parkové plochy a hřiště, které je 
žádoucí vytvářet přímo uvnitř obytných souborů (viz 
parčík zřízený u "Zahrad nad Rokytkou I.", mezi ul. 
Nepelova, Modrého a Rokytkou) je možné řešit až 
v následných řízeních. 

 

         

           

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Nesouhlas 2940520 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a povede k 
výstavbě hustě zastavěného sídliště v oblasti, která se 
nachází v širším centru Prahy. Naopak je žádoucí, aby 
územní uspořádání podpořilo výstavbu městského typu, 
která lépe uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební záměr 
provedený v souladu se navrhovanou změnou ÚP by svým 
objemem zcela převyšoval možnosti dané lokality, 
nerespektoval pozvolnou tendenci zmenšování objemu 
staveb směrem ke klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako 
takový tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v celé 
širší lokalitě. 

 

Připomínce nebude vyhověno. Daný kód míry využití 
území neznamená jen výšku, ale také hustotu zástavby 
a podíl zeleně. Přesné umístění staveb na pozemku, 
jejich výška, architektonické pojetí včetně jejich využití 
a soulad s charakterem daného území je až předmětem 
následných řízení. V kontextu ulice Pod Harfou, kterou 
považujeme za významnou urbanistickou osu a v 
sousedství ploch OB-G (při severní straně ulice) a OB-
F (podél cyklotrasy A26) lze souhlasit s navrhovanou 
mírou využití. 

 

         

           

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Nesouhlas 2940525 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše uvedenou 
změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň žádá, aby v rámci 
změny ÚP byla zohledněna nutnost propojení západní část 
sídliště Nová Harfa na cyklostezku A26, tj. vybudování 
přístupové cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a  

 

Připomínce nebude vyhověno. Konkrétní řešení daného 
území je až předmětem následných řízení a nelze je 
řešit v této fázi UPD. 
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dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly vymezeny plochy 
pro zřízení psího hřiště, které v docházkové vzdálenosti 
zcela chybí. 

    

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2935116 
 

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, má Povodí Vltavy, státní 
podnik, k projednání výše uvedených změn následující 
připomínky: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba řešit v 
souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). Upozorňujeme, že 
navýšením kódu míry využití území se snižuje koeficient 
zeleně a zvyšuje koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke 
zvýšení množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do vodního toku 
Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do Libeňských doků, které 
se při povodni přečerpávají. 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Koeficient zeleně stanovuje minimální podíl 
započitatelných ploch zeleně v území. Koeficient zeleně 
je odvozen z koeficientu podlažních ploch a průměrné 
podlažnosti. Navýšení koeficientu podlažních ploch 
nemusí znamenat zvýšení zastavěné plochy. Likvidace 
srážkových vod je předmětem následných řízení. 

 

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2963006 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme 
k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její 
napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
- 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2963016 
 

U1287/01 - podmínkou realizace výstavby vdaném území je 
dostavba vodovodního řadu v ulici Pod Harfou 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2963020 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k 
předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky 
a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její 
napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a 
hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do 
vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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odtok srážkových vod. 
- 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. 

Částečný souhlas 2963022 
 

U 1287/01 - nutno respektovat sběrač jednotné kanalizace 
VP900/1600, který probíhá v uličním profilu přiléhajícím k 
jižní hranici řešeného území 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2963027 
 

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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935350 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme 
k předloženým změnám následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a 
její napojení na vodovodní systém hl. m. Prahy. 
-       V podmínkách 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. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935353 
 

U 1287/01 – podmínkou realizace výstavby v daném území 
je dostavba vodovodního řadu v ulici Pod Harfou 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935406 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme 
k předloženým změnám následující připomínky a 
upozornění: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její 
napojení na soustavný kanalizační systém hl. m. Prahy. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Částečný souhlas 2935410 
 

-       Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a 
hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do 
vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat 
v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 

 

       

            

               

 

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

Jiné 2935414 
 

-       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. Dané 
upozornění se týká až následných řízení. 

 

       

            

               

 

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

Souhlas 2935418 
 

K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování nemáme 
konkrétní připomínky. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

          

               

 

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

Jiné 2935423 
 

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 sítí 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. 
Respektování ochranných pásem vodovodních řadů / 
kanalizačních stok je předmětem až následných řízení 
(územní, stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/14 ze dne 10. 9. 2020 

 

Návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy  
doporučené ke schválení 
 

 

 

Číslo 
změny 

Ozn. Předmět Stav ÚP 
Navrhovaná 

změna 
Plocha/Délka 

[m2/m] 
Městská 

část 
Vyhodnocení 
pořizovatele 

Doplněk KUP Závěr VURM Závěr Vyjádření IPR Vyjádření MČ 

1020 NVS Výstavba 

polyfunkčního 

areálu 

všeobecně 

smíšené s 

kódem 

míry 

využití 

území C 

/SV-C/ 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití 

území E 

/SV-E/ 

5804.13 

5804 Praha 

10 

Návrh 

změny byl 

kladně 

projednán. 

Na základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

změnu ke 

schválení. 

 Nepředloženo Doporučuje 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

projednání" 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

projednání" 

1217 NVS Obytný soubor - 

BYDLENÍ  

JINONICE 

čistě 

obytné s 

kódem 

míry 

využití 

území B 

/OB-B/ 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území D 

/OB-D/ 

17345.13 

17345 Praha 5 Návrh 

změny byl 

kladně 

projednán. 

Na základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

změnu ke 

schválení. 

 Nepředloženo Doporučuje 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

projednání" 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

projednání" 

1237 NVS Vybudování 

nového 

radotínského 

centra 

prostřednictvím 

kompaktnějších 

forem zástavby 

všeobecně 

smíšené s 

kódem 

míry 

využití 

území D 

/SV-D/ 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití 

území S 

/SV-S/ 

28468.12 

28468 Praha 

16 

Návrh 

změny byl 

kladně 

projednán. 

Na základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

změnu ke 

schválení. 

 Nepředloženo Doporučuje 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

projednání" 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

projednání" 



 
 

 

1287 NVS Výstavba 

projektu Nová 

Harfa 

všeobecně 

smíšené s 

kódem 

míry 

využití 

území D 

/SV-D/ 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití 

území G 

/SV-G/ 

10238.83 

10238 Praha 9 Návrh 

změny byl 

projednán. 

Na základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

změnu ke 

schválení. 

 Nepředloženo Doporučuje 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

projednání" 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

projednání" 

 

 

  

 



 

Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/14 ze dne 10. 9. 2020 - návrh změn 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: ubeL4mmFXVSasixtJvoC 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=4D464962364E6A5147376C55536E6565665051327536712B7965713942694F415351626C454343746D6E4C74572B4D4645724D6167702F56516B3268456D41617254765A6A31367156484748546D71525032717456413334796C74494B6A7062555875356D396F34695A367A7063487571765270566339746C74467255356B6A5A644F674F7645366173674431742B736E684C6D57366156755762536B2F52497539704B714361736B72577555433170676A50723975396638752F6472576C6F734C59752B625355304457313649657A59506B2B444E3058326B57474C516331523435796D517653767032364D573473776F614A45304A32332B6D706171717457592F366543573579785032336B6F51596E504A7A5062524436764C33412F77324E6D39376C75593630303D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=6D7359564173464A44736856675458556953785351417573587A49413577776C726577334467477641584D624F73624F6B32794869422B4B374655395766536D4C46773064386A4161655637457173426B476D537539542B593466674A795459377A56664444754A576C786A4770745176576A4468674D754236756A537549734D6A4F366B394B524E79327A546E2F6E34566C536F56554544504A544C78742B425179664252746B385A6B4F46627279336E52416861565177452B64486D776343576665566B4F77473956774B3747662B53506A6277634F6C716272456E5554394F4F706A71364A316D733D


 

Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/14 ze dne 10. 9. 2020 - 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: 5efbmCSQd84s1tQT1qPi 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=6A333633476B413875444832437155764A7A514B6C4166304B564E6D706476584D636D764A423039366678514B713272742F5371506D4C413375376D4A4376306E452B4C4E6E4E4437425A5A6A622F325A71444B4B664450796F6C37305173515375646A6A7559545456514552636E3049572B43494633433067555471735437452B424A67786B5A386C72774F48736964635975535879387879375656725934495A51715749377158723071426E6842565067433764396377396770786639617248436C35667845484C647A3847575644352F7557674F496D6F5A7A53444270766A4735553235515739636646584B2F466B43325139736532613838324F6C555147555A5978635642342F31692F423161505A33553163737468615458555953755551333559576A4735673D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=6D7359564173464A44736856675458556953785351417573587A49413577776C726577334467477641584F57354A57626864674F5342764854446C4A4D6C7A4A446933486F4E6C6A6C344C367634426B554E6757623230466865616F576C4F4D4E54784B4A41415759424B4453766F42346A2F4432754A2B59477A484B746C4A474B636B70576B75476C4C5A68474B3150325367774F4A4C3132687069775A63626E78516E58582B68342F6255432F4C44674B34462B41587747463952394A794B63446848572B464632614F793347754736666B69773D3D


 

Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/14 ze dne 10. 9. 2020 - zápis VURM (bez citlivých 

údajů) 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: fDqNF21v4zEcqnPk5gfk 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=6E58786C70414D775347674E6E78675972653450797A2F487A784E4A46444C59626749416A5141425A2B7371547666546B667A63692B31344130707275665032324D6A6A3447516E3531526B555A4E343955306F7731697753777033566161797459395367343647624557776563694C6A34445A4A5231594B6B61546A5A457838476A367364356E656157387A6838396E726A354838664B6C536F62327A563937384858305431332B57486B4C594550693435635439794953597051464F6853737576554A4858396531616B49496E38794D6943767173447365326E4B495878664861774C57392B4B732B34703643634B5136344C3346422F6C436B31556D34655945342B506A6E5A6E436F486A366E5442303034774F305A6577584D766966354B51344E395566474E383D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=6D7359564173464A44736856675458556953785351417573587A49413577776C7265773344674776415850364F5339313274473746314B477649774F6A684F4437334D49777747486B4C58333830446D76316A2F336A6D754B6D79724351515443324F44504436425A3739376B6D6D576A4F354562477253614C762B4754656739592F622B3771393566674573555859455866356A4D7A4869675442686B724F5A6538446D4C77467A3031377A6942574644424D7A4E574163336338632F506E34386A43463553653477366D306F64366C4A384E6A452B516C444846653277797473786E364A70534148733D
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Důvodová zpráva 
 

Obsahem tisku je schválení a vydání změn U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, pořizovaných v rámci změn vlny 01 úprav. Jedná se o změny u kterých bylo 
požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 

Číslo 
změny 

Městská část Předmět 

1020 Praha 10 Výstavba polyfunkčního areálu 

1217 Praha 5 Obytný soubor - BYDLENÍ  JINONICE 

1237 Praha 16 Vybudování nového radotínského centra 

prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby 

1287 Praha 9 Výstavba projektu Nová Harfa 

 
Seznam žadatelů změn je obsažen v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo usnesením  č. 28/29, 28/30, 28/34 ze dne 15. 6. 2017 a 
č. 29/54 ze dne 14. 9. 2017 o schválení zadání změn.  
 
Na základě §§ 50-54 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
stavební zákon) zajistil pořizovatel - Odbor územního rozvoje MHMP /UZR MHMP/ společné 
jednání a veřejné projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy. 
 
Oznámení o vystavení a společném jednání o návrzích změn bylo provedeno vyvěšením na 
úředních deskách MHMP a obesláním vyzvaných orgánů v souladu s § 50 stavebního zákona. 
Dokumentace projednávaných návrhů změn včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území byla vystavena od 23. 1. 2019 do 11. 3. 2019  k nahlédnutí u pořizovatele a na 
internetové adrese www. praha.eu, umožňující dálkový přístup. Stanoviska a připomínky, 
uplatněné v průběhu společného jednání k návrhům změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, 
byly pořizovatelem vyhodnoceny. 

Pořizovatel zajistil stanovisko a posouzení společného jednání podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona nadřízeným orgánem (MMR ČR), který dopisem č.j. MMR-35769/2019-81-1 
doručeným 2. 10. 2019 vydal souhlasné stanovisko. Pořizovatel zajistil stanovisko podle § 50 
odst. 5 stavebního zákona od odboru ochrany prostředí MHMP (č.j. MHMP 1476406/2019 ze 
dne 20. 08. 2019), ve kterém je konstatováno, že provedení změn nebude mít významný 
negativní vliv na životní prostředí s tím, že v případě změn U 1217/01 a U 1237/01 je 
zachování stavu dle platného ÚP vhodnější. V rámci společného jednání byly uplatněny 
připomínky, které vedly k úpravě návrhu změny U 1237.  

Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy 
podle § 52 stavebního zákona, vydávané formou opatření obecné povahy, bylo provedeno 
zveřejněním na úředních deskách MHMP a úředních deskách MČ. Dokumentace 
projednávaných návrhů změn včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byla po 
dobu veřejného projednání od 6. 12. 2019 do 14. 1. 2020 vystavena k nahlédnutí u pořizovatele 
a rovněž na internetové adrese www.praha.eu. Z veřejného projednání nevzešly požadavky, 
které by vedly k úpravě návrhů změn. 

Pořizovatel ve vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl.m. Prahy respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá dodržet dobu, ve které 
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musí být stanoviska dotčených orgánů (DO), námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, námitky zástupce veřejnosti nebo oprávněného investora a ostatní 
připomínky k návrhu změny ÚP doručeny. K vyjádřením zaslaným po této době se nepřihlíží. 

Všechna vyjádření řádně uplatněná v průběhu společného a veřejného projednání návrhů 
předmětných změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy byla vyhodnocena a jsou uvedena v 
příloze č. 1 návrhu usnesení. 

Námitky k návrhům změn, 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 změny ÚP SÚ 
hl.m. Prahy vydat. 

Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP 464172/2020 ze dne 24. 3. 2020) byly dotčené orgány a 
MMR ČR ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek 
k návrhu vyhodnocení připomínek, a případných námitek, uplatněných k návrhu změny. Ve 
stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko dotčených orgánů. 

Návrhy změn byly projednány dne 9. 6. 2020 a 14. 7. 2020 ve Výboru pro územní rozvoj, 
územní plán a památkovou péči ZHMP (VURM), který se změnami souhlasil. Zápisy jsou 
uvedeny v příloze č. 5 návrhu usnesení. 

Návrhy změn byly poté projednány Radou hl. m. Prahy, která k nim přijala usnesení. Toto 

usnesení je přílohou č.2 důvodové zprávy. 

Na základě výsledků projednání jsou návrhy změn ÚP SÚ hl. m. Prahy předkládány 
Zastupitelstvu HMP ke schválení a k vydání změn formou opatření obecné povahy. 

Veškeré podklady z projednání návrhů změn vlny 01 úprav 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 

Číslo 
změny 

Městská část Žadatelé Předmět 

1020 Praha 10 ******************* Výstavba polyfunkčního 

areálu 

1217 Praha 5 ******************* Obytný soubor - BYDLENÍ  

JINONICE 

1237 Praha 16 ******************* Vybudování nového 

radotínského centra 

prostřednictvím 

kompaktnějších forem 

zástavby 

1287 Praha 9 ******************* Výstavba projektu Nová 

Harfa 

 

 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1696 
ze dne  24.8.2020 

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" +"OOP", vlna 01) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledky projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně 
vyhodnocení, uvedené 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 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s návrhy změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedenými v příloze č. 2 a č. 3 
tohoto usnesení 

2.  s vydáním změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy formou opatření obecné povahy 
č. XX/2020, uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 

1.  předložit návrh na vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy Zastupitelstvu 
hl.m. Prahy 

Termín: 10.9.2020 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-37562  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Na vědomí: odborům MHMP  
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