
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 19/16 
ze dne  10.9.2020 

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 03) 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledek projednání návrhů změn vlny 03 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 03 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 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, schválené v bodu II. formou opatření obecné 
povahy č. 77/2020, 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-8545  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



       Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/16 ze dne 10. 9. 2020  

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP 
 

                  

 

DATUM: 24.7.2020 
 

                  

 

Z 1224 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 5, k.ú. Hlubočepy 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

nová bytová výstavba - BARRANDOV 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

všeobecně obytné s kódem míry využití území D /OV-D/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952200 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
V rámci předložených návrhů změn je: 

 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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1. U 1224/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu D ve funkční ploše /OV/ na 
kód F z důvodu nové bytové výstavby „Barrandov“. 

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952220 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 2952383 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené připomínky. 
Ad č. U 1224/03, U 1310/03, U 1312/03 – 
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je 
překračován imisní limit ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu (o 50%, resp. 70% a 40%). 
Navrhovanými změnami dochází k rozšíření míry 
využití území, což ve svém důsledku může vést ke 
zhoršení stávající imisní situace v předmětném 
území. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší 
doporučujeme zachovat stávající využití území. 
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. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dotčený 
orgán připustil možnost realizace navrhované změny 
územního plánu při současné aplikaci kompenzačních 
opatření a opatření vyplývající z hlavního koncepčního 
dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu 
zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01. 
Kompenzační opatření budou řešena v následných 
řízeních a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952391 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952412 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952433 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952454 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952729 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952755 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952782 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952814 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952483 
 

 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 §47 
odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, 
jehož obsah je závazný pro opatření obecné  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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povahy dle stavebního zákona, 
ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu 
územně plánovací dokumentace. 
-Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána 
s SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952133 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952364 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952253 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

Z 1224 / 03 
     

Str. 7 z 171 
  



              

       

1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952274 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Nesouhlas 2952310 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1224/03 - Se změnou nesouhlasíme.  

 

Připomínka nebude akceptována. Předložená změna je 
v souladu s koncepcí rozvoje daného území, 
dokumentované studií, která byla předložena IPR v 
aktualizované verzi v září 2019. 
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Navrhovaná změna je součástí území, na které 
byla vypracována územní studie Nový Barrandov, 
zadavatel MČ Praha 5. Předložená změna není v 
souladu s koncepcí rozvoje daného území. 

    

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951861 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951882 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952158 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951903 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952641 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952663 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952696 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952620 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952506 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

    

              

 

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

Jiné 2952527 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

 

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 2952548 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952569 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952179 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) 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. 
 

           

              

 

301 MHMPP08WZXXM Nesouhlas 2952876 
 

Tímto podáváváme jako vlastníci pozemků v k.ú. 
Hlubočepy určených současným územním plánem 
k dostavbě západní části Barrandovského sídliště 
připomínku k návrhu změny územního plánu U 
1224/03: 
Připomínka: 
Jsme proti navržené změně prostorového 
uspořádání resp. změně kódu míry využití území z 
funkce všeobecně dbytné s kódem míry využití D / 
OV-D / na fbnkci funkci všeobecná obytnou s  

 

Připomínka nebude akceptována. Předložená změna je 
v souladu s koncepcí rozvoje daného území, 
dokumentované studií, která byla předložena IPR v 
aktualizované verzi v září 2019. 
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kódem miry využití F / OV-F/, neboť představuje 
významně větší zastavěnost a snížení zeleně ve 
velmi rozsáhlém území v západní části 
Barrandovského sídliště a mohla by vyvolat tlak na 
změnu těchto parametrů v severní části této 
lokality (Na Dlouhých) v neprospěch již plánované 
výstavby. 
Změna se týká 79 053 m2 a představuje 
podstatnou část (cca. čtvrtinu) z aktuálně zbývající 
plochy území v západní části Barrandovského 
sídliště určené k nové zástavbě již platným 
územním plánem. 
Připomínáme, že v blízkosti jsou velké lesní 
porosty, na kterých se jako majitelé podstatnou 
měrou podílíme. 
 

 

    

              

 

301 MHMPP08X40LF Nesouhlas 2952876 
 

Tímto podáváváme jako vlastníci pozemků v k.ú. 
Hlubočepy určených současným územním plánem 
k dostavbě západní části Barrandovského sídliště 
připomínku k návrhu změny územního plánu U 
1224/03: 
Připomínka: 
Jsme proti navržené změně prostorového 
uspořádání resp. změně kódu míry využití území z 
funkce všeobecně dbytné s kódem míry využití D / 
OV-D / na fbnkci funkci všeobecná obytnou s 
kódem miry využití F / OV-F/, neboť představuje 
významně větší zastavěnost a snížení zeleně ve 
velmi rozsáhlém území v západní části 
Barrandovského sídliště a mohla by vyvolat tlak na 
změnu těchto parametrů v severní části této 
lokality (Na Dlouhých) v neprospěch již plánované 
výstavby. 
Změna se týká 79 053 m2 a představuje 
podstatnou část (cca. čtvrtinu) z aktuálně zbývající 
plochy území v západní části Barrandovského 
sídliště určené k nové zástavbě již platným 
územním plánem. 
Připomínáme, že v blízkosti jsou velké lesní 
porosty, na kterých se jako majitelé podstatnou 
měrou podílíme. 
 

 

 

Připomínka nebude akceptována. Předložená změna je 
v souladu s koncepcí rozvoje daného území, 
dokumentované studií, která byla předložena IPR v 
aktualizované verzi v září 2019. 

 

         

           

              

 

301 MHMPXPC2Y622 Nesouhlas 2952876 
 

Tímto podáváváme jako vlastníci pozemků v k.ú. 
Hlubočepy určených současným územním plánem 
k dostavbě západní části Barrandovského sídliště 
připomínku k návrhu změny územního plánu U 
1224/03: 
Připomínka: 
Jsme proti navržené změně prostorového 
uspořádání resp. změně kódu míry využití území z 
funkce všeobecně dbytné s kódem míry využití D / 
OV-D / na fbnkci funkci všeobecná obytnou s 
kódem miry využití F / OV-F/, neboť představuje 
významně větší zastavěnost a snížení zeleně ve  

 

Připomínka nebude akceptována. Předložená změna je 
v souladu s koncepcí rozvoje daného území, 
dokumentované studií, která byla předložena IPR v 
aktualizované verzi v září 2019. 
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velmi rozsáhlém území v západní části 
Barrandovského sídliště a mohla by vyvolat tlak na 
změnu těchto parametrů v severní části této 
lokality (Na Dlouhých) v neprospěch již plánované 
výstavby. 
Změna se týká 79 053 m2 a představuje 
podstatnou část (cca. čtvrtinu) z aktuálně zbývající 
plochy území v západní části Barrandovského 
sídliště určené k nové zástavbě již platným 
územním plánem. 
Připomínáme, že v blízkosti jsou velké lesní 
porosty, na kterých se jako majitelé podstatnou 
měrou podílíme. 
 

 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951924 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951945 
 

Řešené území bude zásobováno vodou z 
vodojemu Ovčín. Podmínkou realizace výstavby je 
dostavba páteřního vodovodního řadu DN 400 v 
souběhu s plánovanou tramvajovou tratí. Řad bude 
v ulici U Náhonu napojen na řad DN 800 (600) a na 
druhém konci na řad DN 500 v ulici Voskovcova. 
Je nutné respektovat stávající přiváděči řad DN 
600 a hlavní řad DN 400. Řady vedou jižním 
okrajem řešeného území. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Vodovodní řad DN 600 při jižní hranici území je 
stávajícím závazným prvkem ÚP. Připomínka se týká 
až následných řízení (územní, stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951951 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951977 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje odbor ochrany prostředí MHMP. Se změnou nesouhlasí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a 4 fyzické osoby. Na základě projednání pořizovatel doporučuje 
danou změnu ke schválení. 

  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1308 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - legalizace výstavby rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952202 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
3. U 1308/03 akceptovatelná - navýšení míru 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód C z důvodu legalizace výstavby rodinného 
domu. 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952222 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č.  

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952369 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené 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 2952392 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952414 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952435 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952456 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
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2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952732 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952757 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952785 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952816 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952485 
 

 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 §47 
odst. 2 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 pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

 

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

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952136 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952347 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952255 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro- 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952276 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Částečný souhlas 2952312 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1308/03 - S navýšením míry využití souhlasíme, 
ale navrhovaný rozsah má za následek vznik 
podměrečné plochy. Doporučujeme návrh rozšířit 
tak, aby podměrečné plochy nevznikaly. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Nicméně dle platného ÚP SÚ HMP je podměrečná 
plocha definována jako plocha s rozdílným způsobem 
využití, která je menší než 2500m2 (viz OOP č. 
55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00, odd. 3 
odst. 3b) bod (2)). Dle jazyka tohoto opatření se tedy 
jedná o vymezení regulativu funkčního uspořádání, 
nikoliv prostorového, jak je navrženo v připomínkované 
změně. Nástroj, který zanesení ploch o rozloze menší 
než stanovený limit umožňuje, je umístění tzv. pevné 
nebo plovoucí značky. Jeho použití je ale také vázáno 
na funkční uspořádání v území, neboť do území 
umisťuje zpravidla veřejnou infrastrukturu, resp. parky 
(viz body (8) a (10) zmíněného odstavce obecně 
závazné vyhlášky). Podmínky prostorového uspořádání 
(odd. 7 zmíněné obecně závazné vyhlášky) vymezení 
nejmenších zobrazovaných ploch neznají. 

 

       

         

            

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951863 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951884 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952160 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951905 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952643 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952665 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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(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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952698 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952622 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952508 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952529 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

    

              

 

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

Jiné 2952550 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952571 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952181 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951926 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951954 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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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 2951979 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1309 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - výstavba rodinných domů 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952203 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
4. U 1309/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód B z důvodu výstavby rodinných domů. 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952223 
 

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

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952370 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952393 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952415 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952436 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952457 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952733 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952758 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952786 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

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

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952817 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952486 
 

 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 §47 
odst. 2 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 pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

 

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

 

         

           

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952137 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952348 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952256 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní 
zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952277 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Bez připomínek 2952313 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1309/03 - Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951864 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951885 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952161 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951906 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952644 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952666 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 99/2000. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952699 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952623 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952509 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952530 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

 

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 2952551 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 2952572 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952182 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951927 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951946 
 

Podmínkou napojení lokality je výstavba nového 
řadu, který bude napojen na stávající řad PE 110 v 
ulici Panenky anebo na řad PE 110 v ulici K 
Panenkám. 
Kolaudace stavby v řešené lokalitě 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 Chodové - 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 vydáni zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951955 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951974 
 

lokalita leží v povodí PČOV Koloděje; podmínkou 
pro možnost zvýšení koeficientu je zkapacitnění 
čistírny. Příprava dosud není zahájena. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Navrženou změnou míry využití ploch se na základě 
posouzení stanovuje nejvyšší přípustná míra využití pro 
plochy v rozvojovém území. Takto stanovený kód míry 
využití území je z urbanistického hlediska maximálně 
možný a jeho kapacita nemusí být v následných 
řízeních vyčerpána. Konkrétní řešení daného území je 
až předmětem následných řízení (územní, stavební) a 
nelze je řešit v této fázi UPD. 
 

 

 

       

         

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951980 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1310 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Zličín, k.ú. Třebonice        Praha - Zličín, k.ú. Zličín 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - výstavba polyfunkční komerční budovy, rozšíření plochy SV-D (sjednocení kódu míry využití území na pozemcích 
žadatele) 

 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952204 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
5. U 1310/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu B ve funkční ploše /SV/ na 
kód D z důvodu výstavby polyfunkční komerční 
budovy. 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952224 
 

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

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
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19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 2952384 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené připomínky. 
Ad č. U 1224/03, U 1310/03, U 1312/03 – 
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je 
překračován imisní limit ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu (o 50%, resp. 70% a 40%). 
Navrhovanými změnami dochází k rozšíření míry 
využití území, což ve svém důsledku může vést ke 
zhoršení stávající imisní situace v předmětném 
území. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší 
doporučujeme zachovat stávající využití území. 
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. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dotčený 
orgán připustil možnost realizace navrhované změny 
územního plánu při současné aplikaci kompenzačních 
opatření a opatření vyplývající z hlavního koncepčního 
dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu 
zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01. 
Kompenzační opatření budou řešena v následných 
řízeních a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952394 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952416 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952437 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952458 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952734 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952759 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952787 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952818 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952487 
 

 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 §47 
odst. 2 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,  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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veškerá stavební činnost musí být projednána 
s SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952138 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952349 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952257 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952278 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Bez připomínek 2952314 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1310/03 - Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951865 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951886 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952162 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951907 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952645 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952667 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952700 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952624 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952510 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952531 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb.,  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

    

              

 

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

Jiné 2952552 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952573 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952183 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951928 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951956 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951981 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje odbor ochrany prostředí MHMP. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení. 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1312 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 6, k.ú. Břevnov 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - výstavba bytového domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

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 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952206 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
7. U 1312/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu B ve funkční ploše /SV/ na 
kód E z důvodu výstavby bytového domu „Malý 
Břevnov“. 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952226 
 

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

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 2952385 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené připomínky. 
Ad č. U 1224/03, U 1310/03, U 1312/03 – 
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je 
překračován imisní limit ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu (o 50%, resp. 70% a 40%). 
Navrhovanými změnami dochází k rozšíření míry 
využití území, což ve svém důsledku může vést ke 
zhoršení stávající imisní situace v předmětném 
území. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší 
doporučujeme zachovat stávající využití území. 
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. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Dotčený 
orgán připustil možnost realizace navrhované změny 
územního plánu při současné aplikaci kompenzačních 
opatření a opatření vyplývající z hlavního koncepčního 
dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu 
zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01. 
Kompenzační opatření budou řešena v následných 
řízeních a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952396 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952418 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952439 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952460 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952736 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952761 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952789 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952820 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952489 
 

 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 §47 
odst. 2 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,  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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veškerá stavební činnost musí být projednána 
s SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952140 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952351 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952259 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952280 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Částečný souhlas 2952316 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1312/03 - Se změnou na kód E bez prověření 
dopravního řešení a hygienických limitů 
nesouhlasíme. V nárožní poloze při veřejném 
prostranství vymezeném ulicemi Moravanů, 
Bělohorská, Za Oborou je možné zástavbu do 
určité míry navýšit, pokud to prověření umožní. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Navržený kód E reflektuje konkrétní záměr výstavby a 
umožní využití řešeného území obdobně jako u 
navazujícího území. Dopravní řešení a hygienické limity 
budou předmětem následných řízení. 
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140 Městská policie Bez připomínek 2951867 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951888 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952164 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951909 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952647 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952669 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952688 
 

Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
Odůvodnění NPÚ: 
Změna kódu míry využití území není v rozporu s 
podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím 
NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma 
památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5- 
932/81 ze dne 19. 5.1981 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952702 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952626 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952512 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných  

 

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

    

              

 

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

Jiné 2952533 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

 

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 2952554 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952575 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952185 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951930 
 

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  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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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 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951948 
 

Jižním okrajem řešeného území prochází řad DN 
200, který je nutno respektovat. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951958 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951983 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje odbor ochrany prostředí MHMP. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení. 
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6) Doplněk návrhu 
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Z 1313 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Křeslice  , k.ú. Křeslice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - rozdělení zahrady a výstavba nového RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952207 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
8. U 1313/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód B z důvodu rozdělení zahrady a výstavby 
nového RD. 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952227 
 

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

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952371 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené 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 2952397 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952419 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952440 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952461 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
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2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952737 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952762 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952790 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952821 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952490 
 

 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 §47 
odst. 2 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 pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

 

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

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952141 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952352 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

Z 1313 / 03 
     

Str. 69 z 171 
  



              

       

zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952260 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro- 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952281 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Bez připomínek 2952317 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1313/03 - Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951868 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951889 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952165 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951910 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952648 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952670 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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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 2952703 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952627 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952513 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952534 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

 

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 2952555 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

    

              

 

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

Jiné 2952576 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952186 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951931 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951959 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951984 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1314 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 21, k.ú. Újezd nad Lesy 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - výstavba rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

41 MČ Praha 21, starosta Nesouhlas 2952131 
 

ve věci řízení o vydání změn vlny 03 úprav, 
konkrétně úpravy U1314/03 týkající se pozemku 
parc.č. 4312/91 v k.ú. Újezd nad Lesy (cíl změny je 
z OB-A na OB-B) vydává MČ Praha 21 
nesouhlasné stanovisko s výše uvedenou změnou. 
Věc bude projednána dne 13.8.2019 na 20. 
jednání RMČ Praha 21. Usnesení RMČ Vám bude 
následně zasláno. 
 

 

  

Pořizovatel bere nesouhlas MČ na vědomí. Připomínce 
nebude vyhověno. Není zřejmý důvod pro nesouhlas. 
Navržený kód B umožní využití řešeného území při 
zachování jeho charakteru. 

 

            

               

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952208 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a  

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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vydává toto vyjádření (stanovisko): 
9. U 1314/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód B z důvodu výstavby RD. 

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952228 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952372 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené 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 2952398 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952420 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952441 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952462 
 

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.,  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
    

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952738 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952763 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952791 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952822 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952491 
 

 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 §47 
odst. 2 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  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952142 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952353 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952261 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952282 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Částečný souhlas 2952323 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1314/03 - S navýšením míry využití souhlasíme, 
ale navrhovaný rozsah má za následek vznik 
podměrečné plochy. Doporučujeme návrh rozšířit 
tak, aby podměrečné plochy nevznikaly. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Nicméně dle platného ÚP SÚ HMP je podměrečná 
plocha definována jako plocha s rozdílným způsobem 
využití, která je menší než 2500m2 (viz OOP č. 
55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00, odd. 3 
odst. 3b) bod (2)). Dle jazyka tohoto opatření se tedy 
jedná o vymezení regulativu funkčního uspořádání, 
nikoliv prostorového, jak je navrženo v připomínkované 
změně. Nástroj, který zanesení ploch o rozloze menší 
než stanovený limit umožňuje, je umístění tzv. pevné 
nebo plovoucí značky. Jeho použití je ale také vázáno 
na funkční uspořádání v území, neboť do území 
umisťuje zpravidla veřejnou infrastrukturu, resp. parky 
(viz body (8) a (10) zmíněného odstavce obecně 
závazné vyhlášky). Podmínky prostorového uspořádání 
(odd. 7 zmíněné obecně závazné vyhlášky) vymezení 
nejmenších zobrazovaných ploch neznají. 
 

 

 

       

         

            

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951869 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

Z 1314 / 03 
     

Str. 83 z 171 
  



              

       

SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

    

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951890 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952166 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951911 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952649 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952671 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter,  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952704 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952628 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952514 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952535 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

    

              

 

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

Jiné 2952556 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952577 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952187 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951932 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951960 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomínky: 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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- 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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951985 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 21. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení. 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1316 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Suchdol, k.ú. Suchdol 
při ul.Májová 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - výstavba viladomu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

všeobecně obytné s kódem míry využití území B /OV-B/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně obytné s kódem míry využití území D /OV-D/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952210 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
11. U 1316/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu B ve funkční ploše /OV/ na 
kód D z důvodu výstavby viladomu. 
 

 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952230 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických  

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
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19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 2952386 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené připomínky. 
Ad č. U 1316/03, U 1318/03 – Navrhovaná změna 
se nachází v oblasti, kde se úroveň znečištění pro 
24hodinové imisní koncentrace prachové částice 
PM10 blíží imisnímu limitu a kde je překračován 
imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 
50%). Navrhovanými změnami dochází k rozšíření 
míry využití území, což ve svém důsledku může 
vést ke zhoršení stávající 
imisní situace v předmětném území. Z hlediska 
zájmů ochrany ovzduší doporučujeme zachovat 
stávající využití území. Upozorňujeme, že při 
rozhodování o území bude vyžadováno uplatnění 
zásad a opatření vyplývajících z hlavního 
koncepčního dokumentu z hlediska ochrany 
ovzduší – Programu zlepšování kvality ovzduší, 
který přijalo HMP jako závazný dokument 
s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních 
limitů na celém území města a také trvale je 
udržet. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Kompenzační opatření budou řešena v následných 
řízeních a nelze je řešit v této úrovni ÚPD. Při 
posuzování změny je nutné zvážit na jedné straně 
jmenovaná rizika, na druhé straně přínos přiměřeného 
navyšování míry využití ploch jako opatření proti záboru 
nových nezastavitelných ploch.  

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952400 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952422 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952443 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952464 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952740 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952765 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952793 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952824 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952493 
 

 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 §47 
odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, 
jehož obsah je závazný pro opatření obecné 
povahy dle stavebního zákona, 
ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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zapracování limitů a zájmů MO do návrhu 
územně plánovací dokumentace. 
-Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána 
s SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952144 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952354 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952263 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952284 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Částečný souhlas 2952330 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1316/03- S navýšením míry využití souhlasíme, 
ale navrhovaný rozsah má za následek vznik  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Nicméně dle platného ÚP SÚ HMP je podměrečná 
plocha definována jako plocha s rozdílným způsobem 
využití, která je menší než 2500m2 (viz OOP č. 
55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00, odd. 3 
odst. 3b) bod (2)). Dle jazyka tohoto opatření se tedy 
jedná o vymezení regulativu funkčního uspořádání, 
nikoliv prostorového, jak je navrženo v připomínkované 
změně. Nástroj, který zanesení ploch o rozloze menší 
než stanovený limit umožňuje, je umístění tzv. pevné 
nebo plovoucí značky. Jeho použití je ale také vázáno 
na funkční uspořádání v území, neboť do území  
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podměrečné plochy. Doporučujeme nyvrh rozšířit 
tak, aby podměrečné plochy nevznikaly. 

 

umisťuje zpravidla veřejnou infrastrukturu, resp. parky 
(viz body (8) a (10) zmíněného odstavce obecně 
závazné vyhlášky). Podmínky prostorového uspořádání 
(odd. 7 zmíněné obecně závazné vyhlášky) vymezení 
nejmenších zobrazovaných ploch neznají. 

 

            

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951871 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951892 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952168 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951913 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952651 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952673 
 

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: 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952706 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952630 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952516 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

    

              

 

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

Jiné 2952537 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

 

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 2952558 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952579 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952199 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) 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. 700m od 
U 1316/03 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951934 
 

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  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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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 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951962 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951987 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje odbor ochrany prostředí MHMP. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení. 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1317 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Libuš   , k.ú. Písnice 
při ul. Klenovická 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - uvedení do souladu se skutečným stavem území (realizovaný RD s garáží) 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952211 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
12. U 1317/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód C z důvodu uvedení do souladu se skutečným 
stavem území (realizovaný RD s garáží). 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952231 
 

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

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
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19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952374 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené 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 2952401 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952423 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952444 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952465 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 
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4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952741 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952766 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952794 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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uvedeného, další zásadní připomínky. 
    

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952825 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952494 
 

 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 §47 
odst. 2 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 pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného)  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952145 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952355 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952264 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https: 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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//mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952285 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951872 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951893 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952169 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951914 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952652 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952674 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952707 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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uvedeného, další zásadní připomínky. 
    

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952631 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952517 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952538 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

 

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 2952559 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952580 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

    

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952189 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951935 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951963 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951988 
 

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: 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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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. 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

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

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1320 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Křeslice  , k.ú. Křeslice 
ul. Mátová, Křeslice 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

Změna kódu míry využití území -  využití podkroví jako obytné části RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952213 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
14. U 1320/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód B z důvodu využití podkroví jako obytné části 
RD. 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952234 
 

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

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
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19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952376 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené 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 2952404 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952426 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952447 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952468 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 
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4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952744 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952769 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952797 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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uvedeného, další zásadní připomínky. 
    

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952828 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952497 
 

 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 §47 
odst. 2 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 pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného)  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952148 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952358 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952267 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https: 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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//mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952288 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Bez připomínek 2952336 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1320/03 - Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951875 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951896 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952172 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951917 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952655 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952677 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 
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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 2952710 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952634 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952520 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952541 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 2952562 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952583 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952192 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951938 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951966 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951991 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1322 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 5, k.ú. Košíře 
Košíře, Musílkova. 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

Změna kódu míry využití území - bytový dům Musílkova 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952215 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
16. U 1322/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu C ve funkční ploše /OB/ na 
kód E z důvodu výstavby bytového domu 
Musílkova 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952236 
 

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

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
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19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952378 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené 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 2952410 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. Dané upozornění se týká až 
následných řízení. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952428 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952449 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952470 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 
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4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952746 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952771 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952799 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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uvedeného, další zásadní připomínky. 
    

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952830 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952499 
 

 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 §47 
odst. 2 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 pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného)  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952150 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952360 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952269 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https: 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

Z 1322 / 03 
     

Str. 130 z 171 
  



              

       

//mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952290 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Bez připomínek 2952338 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1322/03 - Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951877 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951898 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952174 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951919 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952657 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952679 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 
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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 2952694 
 

Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
Odůvodnění NPÚ: 
Změna kódu míry využití území za účelem 
výstavby bytového domů Musílkova není v rozporu 
s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím 
NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma 
památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952712 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952636 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952522 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952543 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení),  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

    

              

 

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

Jiné 2952564 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952585 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952194 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951940 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951968 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951976 
 

nutno respektovat stávající kanalizační sběrač 
600/1100 mm vedoucí po severním okraji řešené 
plochy 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951993 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1323 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
Na Knížce 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - výstavba bazénu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952216 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
17. U 1323/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód C z důvodu výstavby bazénu a sauny u RD. 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952237 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č.  

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952379 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené 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 2952406 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952429 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952450 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952471 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
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2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952747 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952772 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952800 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha 

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952831 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952500 
 

 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 §47 
odst. 2 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 pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

 

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

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952151 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952361 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952270 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro- 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952291 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Částečný souhlas 2952339 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1323/03 - S navýšením míry využití souhlasíme, 
ale navrhovaný rozsah má podměrečné plochy. 
Doporučujeme návrh rozšířit tak, aby podměrečné 
plochy nevznikaly. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Nicméně dle platného ÚP SÚ HMP je podměrečná 
plocha definována jako plocha s rozdílným způsobem 
využití, která je menší než 2500m2 (viz OOP č. 
55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00, odd. 3 
odst. 3b) bod (2)). Dle jazyka tohoto opatření se tedy 
jedná o vymezení regulativu funkčního uspořádání, 
nikoliv prostorového, jak je navrženo v připomínkované 
změně. Nástroj, který zanesení ploch o rozloze menší 
než stanovený limit umožňuje, je umístění tzv. pevné 
nebo plovoucí značky. Jeho použití je ale také vázáno 
na funkční uspořádání v území, neboť do území 
umisťuje zpravidla veřejnou infrastrukturu, resp. parky 
(viz body (8) a (10) zmíněného odstavce obecně 
závazné vyhlášky). Podmínky prostorového uspořádání 
(odd. 7 zmíněné obecně závazné vyhlášky) vymezení 
nejmenších zobrazovaných ploch neznají. 
 

 

 

       

         

            

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951878 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951899 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952175 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951920 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952658 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952680 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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(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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952713 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952637 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952523 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952544 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

    

              

 

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

Jiné 2952565 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952586 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952195 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951941 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951969 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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 hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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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 2951994 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1324 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 5, k.ú. Jinonice 
Mezi Rolemi, Jinonice 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - Řadové domy Jinonice 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952217 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
18. U 1324/03 akceptovatelná - navýšení míry 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód C z důvodu výstavby řadových domů Jinonice. 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952238 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č.  

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 2952389 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené připomínky. 
Ad. č. U 1324/03 – Navrhovaná změna se nachází 
v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu (o 30%). Předmětem 
změny je rozšíření míry využití území pro výstavbu 
řadových domů. V současné době vzrůstá obliba 
ve využívání doplňkových zdrojů tepla krbových 
kamen, krbů či krbových vložek, ve kterých je 
užíváno palivové dřevo. Tyto spalovací zdroje jsou 
instalovány převážně v rodinných domech a 
představují výrazný zdroj emisí znečišťujících látek 
především B(a)P. Lze proto předpokládat, že 
umístění rodinných domů vyvolá další navýšení 
překročení limitu a přispěje ke zhoršení kvality 
ovzduší v posuzovaném území. Z hlediska zájmů 
ochrany ovzduší doporučujeme zachovat stávající 
využití území. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
Stanovisko se netýká předmětu územního 
plánování. Míra využití plochy s namítaným problémem 
nesouvisí. Územní plán neurčuje regulativy pro 
doplňkové zdroje tepla u rodinných domů. Povolení 
instalace typu spalovacích zdrojů je věcí následných 
řízení. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952411 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. Dané upozornění se týká až 
následných řízení. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952430 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952451 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952472 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952748 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952773 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952801 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952832 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952501 
 

 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 §47 
odst. 2 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,  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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veškerá stavební činnost musí být projednána 
s SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952152 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2952345 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daný 
požadavek se týká následných řízení (územní a 
stavební), v rámci kterých bude řešeno umístění a 
povolení konkrétních staveb. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952271 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952292 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Souhlas 2952340 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1324/03 - Navýšení na kód C akceptujeme. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

         

           

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951879 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951900 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952176 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951921 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952659 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952681 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952714 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952638 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952524 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952545 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb.,  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

    

              

 

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

Jiné 2952566 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952587 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952196 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951942 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951970 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951995 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje odbor ochrany prostředí MHMP. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení. 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1325 / 03 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje 
Koloděje 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

Změna kódu míry využití území - objekt pro zázemí domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2952218 
 

Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání 
změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto vyjádření (stanovisko): 
19. U 1325/03 akceptovatelná - navýšení míry míru 
využití území z kódu A ve funkční ploše /OB/ na 
kód B z důvodu výstavby objektu pro zázemí domu 
(domácí dílny). 

  

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

            

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952239 
 

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

  

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“ 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z 
provozu na komunikacích a drahách navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícího záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
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19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2952380 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 
1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
níže uvedené 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 2952407 
 

Z hlediska lesů: 
K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a 
U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme 
však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 
m od lesa. Pro umísťování staveb v ochranném 
pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy 
lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění). 
Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952431 
 

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 úprav vlny 03 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 
1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 
1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 
1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a 
U 1326) j e z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2952452 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 
1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 
1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 
1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 
1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi 
chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné 
připomínky. 
 

 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2952473 
 

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. 

 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 
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4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952749 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
- Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a 
doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
- 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 dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 2952774 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy následující. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 2952802 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na 
vědomí. 
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uvedeného, další zásadní připomínky. 
    

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2952833 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy 
pořizovatele souhlasím. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2952502 
 

 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 §47 
odst. 2 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 pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného)  

 

Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území 
MO na celém správním území obce. Je respektováno, 
jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je 
dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se 
neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený 
§ 175 stavebního zákona se týká zejména následných 
řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní 
stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb. 
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území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2952153 
 

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, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav 
(U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se 
nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, 
schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i 
mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak 
omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblastelektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy nebudou energetická zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak dotčena. 

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 

 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952362 
 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“)je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 
55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k 
projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

 

Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu na vědomí. 
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neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a 
U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952272 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. MHMP 
1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019, ze dne 25. června 2019 
informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 
03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni 
_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori
zovane_upravy/index.html; příslušných geo-
logických, ložiskových a inženýrskogeologických 
podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a 
https: 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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//mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že: 
1) na předmětném území se ke dni 22. července 
2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných suro-
vin, 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. 
2) Významné geologické lokality nebudou změnou 
vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2952293 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další 
připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

Částečný souhlas 2952341 
 

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 
1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 
1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 
1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 
1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 
323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy uplatňujeme následující připomínky: 
U 1325/03 - S navýšením míry využití souhlasíme, 
ale navrhovaný rozsah má podměrečné plochy. 
Doporučujeme návrh rozšířit tak, aby podměrečné 
plochy nevznikaly. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Nicméně dle platného ÚP SÚ HMP je podměrečná 
plocha definována jako plocha s rozdílným způsobem 
využití, která je menší než 2500m2 (viz OOP č. 
55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00, odd. 3 
odst. 3b) bod (2)). Dle jazyka tohoto opatření se tedy 
jedná o vymezení regulativu funkčního uspořádání, 
nikoliv prostorového, jak je navrženo v připomínkované 
změně. Nástroj, který zanesení ploch o rozloze menší 
než stanovený limit umožňuje, je umístění tzv. pevné 
nebo plovoucí značky. Jeho použití je ale také vázáno 
na funkční uspořádání v území, neboť do území 
umisťuje zpravidla veřejnou infrastrukturu, resp. parky 
(viz body (8) a (10) zmíněného odstavce obecně 
závazné vyhlášky). Podmínky prostorového uspořádání 
(odd. 7 zmíněné obecně závazné vyhlášky) vymezení 
nejmenších zobrazovaných ploch neznají. 
 

 

 

       

         

            

              

 

140 Městská policie Bez připomínek 2951880 
 

K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření 
připomínek materiály, týkající se oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP 
SÚ HMP, sděluji, že Městská policie hlavního 
města Prahy nemá k předloženému návrhu 
žádných připomínek. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2951901 
 

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

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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126 MHMP odbor strategických 
investic 

Bez připomínek 2952177 
 

K předmětným změnám, které se týkají úprav míry 
využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých 
zájmů námitky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

128 MHMP odbor zdravotnictví Bez připomínek 2951922 
 

Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné 
připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 
úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. 
MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože 
avízované změny nikterak nesouvisí s činností 
odboru zdravotnictví MHMP. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952660 
 

Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o 
odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 
1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 
1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 
1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 
1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 
1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní 
památkový ústav obdržel žádost Ministerstva 
kultury v téže věci. 
V příloze Vám posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kulturu k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 
1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 
1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 
1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 
1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 
1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 
1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze 
dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k výše uvedené věci, o který 
jste nás požádali. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2952682 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, 
prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 
111/1991 Sb., ze dne 13. 2 .1991 o prohlášení 
Břevnovského kláštera za národní kulturní 
památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 
Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých 
národních kulturních památek a o změně a  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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doplnění některých právních předpisů; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; 
• 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. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 2952715 
 

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2952639 
 

Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 
1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako 
podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v 
příloze. 

 

Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal 
Národní památkový ústav, generální ředitelství. 
Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného 
připomínkujícího subjektu. 

 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2952525 
 

Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn 
(úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z 
provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční 
místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) budou investorům zástavby nadále 
standardně stanovovány ze strany naší společnosti 
dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: httD://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci. 

 

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 2952546 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů (zvi. ČSN  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Daná 
připomínka se týká až následných řízení. 
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736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). 
Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle 
ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. 

    

              

 

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

Jiné 2952567 
 

U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení 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 2952588 
 

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 03 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. 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 2952197 
 

K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 
1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 
1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 
1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 
1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 
1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme 
námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951943 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2951971 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozorněni: 
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  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 
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dopadu a hospodařeni s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodoteči. Návrh řešeni 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. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2951996 
 

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. 
Připomínka se týká až následných řízení (územní, 
stavební). 

 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

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

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/16 ze dne 10. 9. 2020 

 

Návrhy změn vlny 03 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 

1224 Z nová bytová 

výstavba - 

BARRANDOV 

všeobecně 

obytné s 

kódem míry 

využití 

území D 

/OV-D/ 

všeobecně 

obytné s 

kódem míry 

využití území 

F /OV-F/ 

79053.05 

79053 Praha 5 Návrh změny 

byl projednán. 

Změnu 

nedoporučuje 

odbor ochrany 

prostředí 

MHMP. Se 

změnou 

nesouhlasí 

Institut 

plánování a 

rozvoje hl. m. 

Prahy a 4 

fyzické osoby. 

Na základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1308 ZS změna kódu míry 

využití území - 

legalizace 

výstavby 

rodinného domu 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

C /OB-C/ 

808.04 

808 Praha - 

Kunratice  

Návrh změny 

byl kladně 

projednán. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 



 
 

 

1309 ZS změna kódu míry 

využití území - 

výstavba 

rodinných domů 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

B /OB-B/ 

4920.23 

4920 Praha - 

Koloděje   

Návrh změny 

byl kladně 

projednán. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1310 ZS změna kódu míry 

využití území - 

výstavba 

polyfunkční 

komerční budovy, 

rozšíření plochy 

SV-D (sjednocení 

kódu míry využití 

území na 

pozemcích 

žadatele) 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití 

území B 

/SV-B/ 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití území 

D /SV-D/ 

354.47 

354 Praha - 

Zličín 

Návrh změny 

byl projednán. 

Změnu 

nedoporučuje 

odbor ochrany 

prostředí 

MHMP. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1312 ZS změna kódu míry 

využití území - 

výstavba 

bytového domu 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití 

území B 

/SV-B/ 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití území 

E /SV-E/ 

757.95 

757 Praha 6 Návrh změny 

byl projednán. 

Změnu 

nedoporučuje 

odbor ochrany 

prostředí 

MHMP. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1313 Z změna kódu míry 

využití území - 

rozdělení zahrady 

a výstavba 

nového RD 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

B /OB-B/ 

1499.03 

1499 Praha - 

Křeslice   

Návrh změny 

byl kladně 

projednán. Na 

základě 

projednání 

 Nepředloženo Doporučuje 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 

vyjádření ke 
změně je 

obsaženo v 
příloze 

usnesení 
"výsledky 



 
 

 

pořizovatel 

doporučuje 

danou změnu 

ke schválení. 

projednání" projednání" 

1314 ZS změna kódu míry 

využití území - 

výstavba 

rodinného domu 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

B /OB-B/ 

688.58 

688 Praha 21 Návrh změny 

byl projednán. 

Se změnou 

nesouhlasí MČ 

Praha 21. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1316 ZS změna kódu míry 

využití území - 

výstavba 

viladomu 

všeobecně 

obytné s 

kódem míry 

využití 

území B 

/OV-B/ 

všeobecně 

obytné s 

kódem míry 

využití území 

D /OV-D/ 

1419.98 

1419 Praha - 

Suchdol 

Návrh změny 

byl projednán. 

Změnu 

nedoporučuje 

odbor ochrany 

prostředí 

MHMP. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1317 Z změna kódu míry 

využití území - 

uvedení do 

souladu se 

skutečným 

stavem území 

(realizovaný RD s 

garáží) 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

C /OB-C/ 

847.19 

847 Praha - 

Libuš    

Návrh změny 

byl kladně 

projednán. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 



 
 

 

1320 ZS Změna kódu míry 

využití území -  

využití podkroví 

jako obytné části 

RD 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

B /OB-B/ 

879.38 

879 Praha - 

Křeslice   

Návrh změny 

byl kladně 

projednán. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1322 ZS Změna kódu míry 

využití území - 

bytový dům 

Musílkova 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území C 

/OB-C/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

E /OB-E/ 

3339.27 

3339 Praha 5 Návrh změny 

byl kladně 

projednán. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1323 Z změna kódu míry 

využití území - 

výstavba bazénu 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

C /OB-C/ 

1260.79 

1260 Praha - 

Kunratice  

Návrh změny 

byl kladně 

projednán. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 

1324 ZS změna kódu míry 

využití území - 

Řadové domy 

Jinonice 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

C /OB-C/ 

3458.23 

3458 Praha 5 Návrh změny 

byl projednán. 

Změnu 

nedoporučuje 

odbor ochrany 

prostředí 

MHMP. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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" 



 
 

 

1325 Z Změna kódu míry 

využití území - 

objekt pro zázemí 

domu 

čistě obytné 

s kódem 

míry využití 

území A 

/OB-A/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

B /OB-B/ 

1409.07 

1409 Praha - 

Koloděje   

Návrh změny 

byl kladně 

projednán. Na 

základě 

projednání 

pořizovatel 

doporučuje 

danou 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. 19/16 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: vhwVRZGAVVn3TqcS28b7 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=4670533937616F707464746A4B58316836585263616935387748342F43664554684D4D566D684C4B2F65794363496A57734E74754C3555777551466E4930552B7A63786D73326632544A54437A59554E516D4B3934677A62553242514A614A477A484C347A743472507071504F6D6F435463627255643961776C2F686B494F4C696736565749466145335065656D704D466335397243493670346A33316F336143487144453855716238614E374F38302B4E304135376965644263616E53774867454336526E5732787A6C65664B6E36666572412F4C6A516C72326B4C4A7A4A364C48707A7A586B675175663449526F316F7A73524B77795230696955366463752B4C512B66562F5A4C35756255365830644342436152766A73394A5A4C485955626548683567424F2B6B3D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=59434C316474726E32505970726E78426A616842656377634A6F326376336C493256542F66614E335370694D70473277536D437247714F385259724C6B46474663724F7368694A7933386B2B4876784958386379764944364C463752367A6C756B534A506637716D3733446262574A56615A505153642F2B4B5A67504B3765424D444B6768444751446D48304E46795542416E584A6F474B486C6A714664337758534B78527A6246434E716A473369305448375574586F39445342315355696D62627461584175344D434B43614352333047386E6A473730686D796D4B34524538596C5065624B30695A593D


 

Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/16 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: 9CEY1enWdEnbEHKFUlGA 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=43705A62474D614D353075306F446948675A49413532487064397750344C344F31546D7A782B7749455551316B69684B4C2B614D4F5961304A6456556F392F30377A43714F67532F4F6B4F686C2B654264462B6677504778317354506F4B6546356B73517434614F6F626F794C4268443958797753394C7A366C7A48566565506B507A6F63564953666570577578756D6B43314835656B6B3143553376536A636B3142654B677153503853765A5A4F6134364B33497A5A48314975305779566E4B57746948306E71567431414830314D766A34724E48686B4444356D55696C6D354674524B324F56393978683953762B6D6A6764382F7162414A6348566E417944517774537468726A647263504846466F5756352F4278626978315743785A69362B6876487673354439453D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=59434C316474726E32505970726E78426A616842656377634A6F326376336C493256542F66614E33537069784B46486139396A5031767455305A586F4270555A66687050316F375942326948496850636945757957384C446B6C67566E5044434B6E5571774536766143513177387652342B356E4965454250796A4E6951732F5839396B523754586C512F7275546E544B4D54663638675A33617944693952396E2B4A2B48384A69702F65765734496D616C707A5A4B485759617854542F755865466B566751537174436B57376D6F5656724E4330413D3D


























































Důvodová zpráva 
 

Obsahem tisku je schválení a vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy. 
  

Číslo 
změny 

Předmět Městská část 

1224 nová bytová výstavba - BARRANDOV Praha 5 

1308 změna kódu míry využití území - legalizace 
výstavby rodinného domu 

Praha - Kunratice  

1309 změna kódu míry využití území - výstavba 
rodinných domů 

Praha - Koloděje   

1310 změna kódu míry využití území - výstavba 
polyfunkční komerční budovy, rozšíření plochy 
SV-D (sjednocení kódu míry využití území na 
pozemcích žadatele) 

Praha - Zličín 

1312 změna kódu míry využití území - výstavba 
bytového domu 

Praha 6 

1313 změna kódu míry využití území - rozdělení 
zahrady a výstavba nového RD 

Praha - Křeslice   

1314 změna kódu míry využití území - výstavba 
rodinného domu 

Praha 21 

1316 změna kódu míry využití území - výstavba 
viladomu 

Praha - Suchdol 

1317 změna kódu míry využití území - uvedení do 
souladu se skutečným stavem území (realizovaný 
RD s garáží) 

Praha - Libuš    

1320 Změna kódu míry využití území -  využití 
podkroví jako obytné části RD 

Praha - Křeslice   

1322 Změna kódu míry využití území - bytový dům 
Musílkova 

Praha 5 

1323 změna kódu míry využití území - výstavba 
bazénu 

Praha - Kunratice  

1324 změna kódu míry využití území - Řadové domy 
Jinonice 

Praha 5 



1325 Změna kódu míry využití území - objekt pro 
zázemí domu 

Praha - Koloděje   

 

Seznam žadatelů je obsažen v příloze č. 1 k důvodové zprávě. 

Návrh na pořízení změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen 
„Změn“) zkráceným postupem pořizování dle § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl schválen 
usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/79, 38/80, 38/81, 38/83, 38/84, 38/87, 38/90, 
38/93 ze dne 14. 6. 2018. 

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Změn bylo zveřejněno na úředních 
deskách Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí v době od 9. 7. 2019 do 15. 8. 2019 včetně. 
Kompletní dokumentace návrhu Změn, vydávaných formou opatření obecné povahy, byla 
zveřejněna současně s vyvěšením veřejné vyhlášky. Vystavena k nahlédnutí byla v tištěné 
podobě u pořizovatele na Odboru územního rozvoje MHMP a způsobem umožňující dálkový 
přístup na internetové adrese www.praha.eu v sekci Územní plánování a rozvoj města. 
Z veřejného projednání nevzešly požadavky, které by vedly k úpravě návrhů Změn. 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pla
novani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html 

Všechna vyjádření řádně uplatněná v průběhu veřejného projednání návrhů Změn byla 
vyhodnocena a jsou uvedena v příloze č. 1 návrhu usnesení. Pořizovatel ve vyhodnocení 
veřejného projednání respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá dodržet dobu, 
ve které musí být stanoviska, připomínky a námitky k návrhu změny ÚP doručeny. 
K vyjádřením podaným po této době se nepřihlíží. 

Námitky k návrhu Změn, uplatňované dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, podány nebyly. 

Zásadní připomínky městských částí k návrhům Změn, uplatňované podle § 25c obecně 
závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., v platném znění, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy, nebyly podány. 

Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska, pro která by nebylo možno Změnu vydat. 

Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP 618048/2020 ze dne 29. 04. 2020) byly dotčené orgány 
a MMR ČR ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Změn. Ve stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko dotčených 
orgánů, MMR ČR rovněž podle vydaného stanoviska neshledalo žádné nedostatky (č.j. MMR 
– 24413/2020-81-1 ze dne 14. 5. 2020). 

Návrhy Změn byly projednány dne 14. 7. 2020 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán 
a památkovou péči ZHMP (VURM). Zápis je uveden 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 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 

1224 Praha 5 ******************* nová bytová výstavba - 

BARRANDOV 

1308 Praha - Kunratice  ******************* změna kódu míry využití 

území - legalizace výstavby 

rodinného domu 

1309 Praha - Koloděje   ******************* změna kódu míry využití 

území - výstavba rodinných 

domů 

1310 Praha - Zličín ******************* změna kódu míry využití 

území - výstavba 

polyfunkční komerční 

budovy, rozšíření plochy 

SV-D (sjednocení kódu míry 

využití území na pozemcích 

žadatele) 

1312 Praha 6 ******************* změna kódu míry využití 

území - výstavba bytového 

domu 

1313 Praha - Křeslice   ******************* změna kódu míry využití 

území - rozdělení zahrady a 

výstavba nového RD 

1314 Praha 21 ******************* změna kódu míry využití 

území - výstavba rodinného 

domu 

1316 Praha - Suchdol ******************* změna kódu míry využití 

území - výstavba viladomu 

1317 Praha - Libuš    ******************* změna kódu míry využití 

území - uvedení do souladu 

se skutečným stavem 

území (realizovaný RD s 

garáží) 

1320 Praha - Křeslice   ******************* Změna kódu míry využití 

území -  využití podkroví 

jako obytné části RD 

1322 Praha 5 ******************* Změna kódu míry využití 

území - bytový dům 

Musílkova 



 
 

1323 Praha - Kunratice  ******************* změna kódu míry využití 

území - výstavba bazénu 

1324 Praha 5 ******************* změna kódu míry využití 

území - Řadové domy 

Jinonice 

1325 Praha - Koloděje   ******************* Změna kódu míry využití 

území - objekt pro zázemí 

domu 

 

 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1698 
ze dne  24.8.2020 

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 03) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledky projednání návrhů změn vlny 03 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 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedenými v příloze č. 2 a č. 3 
tohoto usnesení 

2.  s vydáním změn vlny 03 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 03 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-37583  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Na vědomí: odborům MHMP  
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