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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 2950055 
 

Dopisem podaným dne 1. 2. 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, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 06 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
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1. U 1359/06 akceptovatelná 
2. U 1360/06 akceptovatelná 
3. U 1361/06 akceptovatelná 
Všechny uvedené změny zachovávají typ využití 
území, mění se pouze míra využití. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2950070 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
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  
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neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, 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 2950127 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen „OCP MHMP“), jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), po 
posouzení koncepce „Návrh zadání změn vlny 
úprav 06 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ doručené dne 1. 2. 2019 
vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto 
stanovisko: 
Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv 
na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950134 
 

Odůvodnění: 
OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody 
uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu 
zadání změn Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy v tom smyslu, že u něj 
vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v 
působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky 
významné lokality CZ0110142 - Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, 
CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - 
Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u 
Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - 
Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, 
CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou 
na území hlavního města Prahy vymezeny. 
Uvedené návrhy zadání změn jsou lokalizovány do 
zapojené stávající městské zástavby v k. ú. Karlín 
a Libuš a to v dostatečné vzdálenosti od evropsky 
významných lokalit na území Prahy. I s ohledem 
na předpokládanou kapacitu následného využití  
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těchto území lze předpokládat, 
že tímto nebudou EVL ovlivněny. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila 
OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, 
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky 
významných lokalitách soustavy Natura 2000, 
Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních 
stanovišť v EVL (zdroj 
https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokalit
y) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná 
území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit 
kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v 
působnosti OCP MHMP. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2950163 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání 
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
K návrhu zadání souboru změn vlny úprav 06 
ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1359-61) z hlediska námi 
hájených zájmů nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2950168 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání 
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
K návrhu zadání změn vlny úprav 06 Územního 
plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, které řeší 
výhradně změny míry využití území, nemáme 
žádné připomínky. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950175 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání  
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změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu zadání změn vlny úprav 06 změn 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
(změny č. Z 1359, Z 1360 a Z 1361) souhlasíme 
bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2950192 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. 
d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává podle § 47 odst. 2 a 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, následující stanovisko: 
Návrhy úprav U 1359/06, U 1360/06 a U 1361/06 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy není třeba posuzovat z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
Toto stanovisko je stanoviskem krajského úřadu 
podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona, 
nenahrazuje žádná případná stanoviska, 
rozhodnutí nebo vyjádření OCP MHMP podle 
zvláštních předpisů a současně je úkonem podle 
části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950195 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy (dále též „OCP MHMP“) obdržel dne 
1. 2. 2019 návrh zadání úprav U 1359/06, U 
1360/06 a U 1361/06 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (dále též „ÚPn“), 
které jsou souhrnně označeny jako návrh zadání 
změn vlny úprav 06 ÚPn. 
Podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona příslušný 
úřad ve stanovisku uvede, zda má být návrh 
územního plánu posuzován z hlediska vlivů na 
životní prostředí, případně stanoví podrobnější 
požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí příslušný úřad případný 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí stanoví na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování  
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vlivů na životní prostředí. 
Pořízení změn vlny úprav 06 ÚPn bylo schváleno 
usneseními Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 
39/95 a č. 39/102 ze dne 6. 9. 2018. 
V případě úpravy U 1359/06 je navrhováno na 
pozemcích parc. č. 769/10, 769/13, 769/14, 
841/41, 843/1, 843/3, 843/5, 844/21, 844/22, 
854/64 a 854/65 v k. ú. Karlín změnit kód 
všeobecně smíšeného území SV-H n a S V-S s 
koeficientem podlažních ploch KPP = 4,30. 
Předpokládaný rozsah změny je 4 245 m2. 
Změna kódu čistě obytného území OB-A na OB-C 
na pozemcích parc. č. 557/133 a 557/59 v k. ú. 
Libuš je předmětem úpravy U 1360/06. 
Předpokládaný rozsah změny je 595 m2. Obdobně 
má být změněn kód čistě obytného území OB-A na 
OB-C v případě úpravy U 1361/06. Dotčeny mají 
být pozemky parc. č. 166/21, 166/5, 167/4 v k. ú. 
Písnice. Předpokládaný rozsah změny je 769 m2. 
Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí (SEA) jsou podle § 10a zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí koncepce, 
které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úprava U 1359/06 je pořizována pro výstavbu 
záměru „Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží“, 
úprava U 1360/06 pro výstavbu dvoupodlažního 
domu a úprava U 1361/06 pro přístavbu rodinného 
domu. Změny vlny úprav 06 ÚPn se týkají 
prostorové regulace - míry využití území. Je jisté, 
že podmínky prostorového uspořádání, které 
budou výsledkem úprav, budou aplikovány v 
řízeních týkajících se konkrétních záměrů. 
První skupinu kritérií pro zjišťovací řízení 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí tvoří hlediska vztažená k 
obsahu koncepce. Jedním z těchto kritérií je 
hledisko účelnosti stanovených variant řešení k 
dosažení sledovaných cílů koncepce. Podle návrhu 
zadání variantní řešení není požadováno. Z 
hlediska cílů úprav, jejich podrobnosti a 
potenciálních vlivů na životní prostředí považuje 
OCP MHMP invariantní řešení za dostačující. 
Dalším kritériem pro zjišťovací řízení je míra, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti. 
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména 
pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je tedy bezesporu stanovován 
rámec pro budoucí povolování záměrů. 
Navrhovanými úpravami se nemění stávající 
funkční využití, změny se týkají podmínek 
prostorového uspořádání - míry využití území. 
Provedením úprav nebude původní míra, v jaké 
ÚPn stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
významně přeměněna. 
Kritériem pro zjištění, zda má být koncepce 
posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí, je 
i míra, v jaké ovlivňuje jiné koncepce. Ve vztahu k  
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ÚPn jsou relevantní zejména Politika 
územního rozvoje České republiky (dále též 
„PÚR“) a Zásady územního rozvoje hlavního města 
Prahy (dále též „ZÚR“). Podle návrhu zadání 
nebudou požadavky na řešení ÚPn vyplývající z 
PÚR a ZÚR dotčeny. ÚPn má vztah i k jiným 
koncepcím, týkajících se např. ovzduší, klimatu, 
hluku či ochrany přírody, jehož prostřednictvím 
mohou být cíle těchto koncepcí naplňovány. 
Navrhované úpravy tyto koncepce negativně 
neovlivní. 
ÚPn v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování 
v souladu se ZÚR a s PÚR. Cílem územního 
plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a 
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. ÚPn je 
koncepcí s významným potenciálem pro začlenění 
požadavků na ochranu životního prostředí a 
veřejného zdraví, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Podle návrhu zadání budou 
požadavky péče o životní prostředí a zdravé životní 
podmínky řešením upřednostněny. Potenciál pro 
začlenění požadavků nebude provedením změn 
vlny úprav 06 ÚPn snížen. 
V návaznosti na předchozí kritérium je třeba 
zvažovat vliv koncepce na udržitelný rozvoj 
dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických 
aspektů). Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 
účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. Ze zadání vyplývá, že v rámci 
řešení změn vlny úprav 06 ÚPn budou principy 
trvale udržitelného rozvoje území upřednostněny. 
Neopomenutelným kritériem zjišťovacího řízení 
jsou problémy životního prostředí a veřejného 
zdraví, které jsou pro koncepci závažné. 
Výsledkem úprav bude stanovená míra využití 
území. 
Nové pro koncepci závažné problémy životního 
prostředí a veřejného zdraví v souvislosti se 
změnami vlny úprav 06 ÚPn se neočekávají. 
Pořizované změny vlny úprav 06 ÚPn nejsou 
významné pro implementaci požadavků 
vyplývajících z právních předpisů Evropského 
společenství týkajících se životního prostředí a 
veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti 
odpadového hospodářství nebo ochrany vod). 
Druhou skupinou kritérií pro zjišťovací řízení  
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uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí jsou charakteristika vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a 
charakteristika dotčeného území, zejména s 
ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost 
a vratnost vlivu, kumulativní a synergickou povahu 
vlivu, přeshraniční povahu vlivu, rizika pro životní 
prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení 
koncepce (např. při přírodních katastrofách, při 
haváriích), závažnost a rozsah vlivu (velikost 
území a počet obyvatel, který by mohl být 
pravděpodobně zasažen), důležitost a zranitelnost 
oblasti, která by mohla být zasažena, dopad na 
oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem 
ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní 
úrovni. 
V souvislosti s provedením změn vlny úprav 06 
ÚPn se pravděpodobnost, doba trvání, četnost a 
vratnost vlivů, jejich kumulativní či synergická 
povaha nezmění. Přeshraniční vlivy nejsou 
vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od 
okolních států předpokládány. Nevzniknou ani 
nová rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
(např. při přírodních katastrofách, při haváriích). 
Závažnost a rozsah vlivů (počet obyvatel, který by 
mohl být pravděpodobně zasažen) se oproti 
původnímu stavu též nezmění. 
Důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být 
zasažena, je třeba podle přílohy č. 8 k zákonu o 
posuzování vlivů na životní prostředí hodnotit s 
ohledem na zvláštní přírodní charakteristiku nebo 
kulturní dědictví, hustotu obyvatel, osídlení a míru 
urbanizace, překročení norem kvality životního 
prostředí nebo mezních hodnot, kvalitu půdy a 
intenzitu jejího využívání a dopady změny klimatu. 
Změny vlny úprav 06 ÚPn se dotýkají 
zastavitelných území k. ú. Karlín, Libuš a Písnice. 
S ohledem na předpokládaný rozsah změn (4 245 
m2, 595 m2, 769 m2) s e významné zásahy z 
pohledu vlivů na životní prostředí se 
nepředpokládají. 
Významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí příslušný orgán ochrany přírody 
vyloučil (viz stanoviska OCP MHMP č. j. MHMP 
316210/2019 ze dne 14. 2. 2019). 
Třetí skupinou kritérií, resp. samostatným kritériem 
přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní 
prostředí je předpokládaný přínos posouzení 
koncepce ve vztahu k posouzení jiných 
koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v 
téže oblasti. 
Přínos posouzení změn vlny úprav 06 ÚPn 
nepovažuje OCP MHMP za významný. V 
souvislosti s provedením změn vlny úprav 06 ÚPn 
nejsou očekávány závažné vlivy na životní 
prostředí. Podstatný přínos posouzení koncepce  
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ve vztahu k posouzení jiných koncepcí na odlišné 
úrovni v téže oblasti se též neočekává. 
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že 
změny vlny úprav 06 ÚPn nemohou mít 
významný vliv na životní prostředí, a proto je 
není třeba posuzovat. 

    

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Souhlas 2949987 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, vyhlášené Rozhodnutím Národního 
výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma 
památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 
9. 7. 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 Nesouhlas 2950000 
 

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 § 
47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu zadání 
změn vlny úprav 06 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy následující 
požadavky. 
Zájmu státní památkové péče se dotýká zejména 
následující lokalita na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR): 
ZMĚNA č. U 1359/06. 
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN 
VLNY ÚPRAV 06 ÚP SÚ HMP: 
a) požadavky na základní koncepci rozvoje území 
obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany 
hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury 
Podmínkou pro realizaci záměrů bude nalezení  
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odpovídajícího řešení v účelném využití a 
prostorovém uspořádání jednotlivých lokalit s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
a soukromých zájmů v rámci koordinace rozvoje 
území hl. m. Prahy, a to za podmínek ochrany 
veřejných zájmů, chránících hodnoty území hl. m. 
Prahy. 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje úpravu řešit v 
souladu s podmínkami OP PPR a též v souladu s § 
19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), tj. 
nenavyšovat kód míry využití území H /SV-H/ na 
kód míry využití území S /SV-S/. Respektovat 
území se zákazem výškových staveb. 

 

 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Nesouhlas 2950015 
 

Odůvodnění: 
Lokalita úpravy se nachází na území OP PPR. K 
tomu uvádíme, že památková péče v územích 
ochranných pásem zejména sleduje výškové 
působení navrhovaných staveb ve vztahu ke 
kulturním hodnotám území plošné památkové 
ochrany, zda a jakým způsobem by jejich případné 
realizace mohly ovlivnit např. blízké i dálkové 
panoramatické pohledy na území plošné 
památkové ochrany, jak by mohly případně ovlivnit 
pohledy na významné historické stavební 
dominanty apod. Stejně tak státní památková péče 
sleduje případné působení a zapojení velkých 
stavebních objemů do panoramatu území plošné 
památkové ochrany, jakým způsobem se tyto 
promítnou do "zažitého" obrazu plošně památkově 
chráněného území, zda a jakým způsobem jejich 
realizace mohou tato panoramata z hlediska 
sledovaných kulturních hodnot ovlivnit, viz zejména 
bod 4) OP PPR, určeného Rozhodnutím 
Národního výboru hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. 
Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981, a jeho 
doplňkem ze dne 9. 7. 1981, cit.: Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů a výškových objektů 
na terénních horizontech města, které se 
pohledově uplatňují ve vztahu k pražské 
památkové rezervaci. OP PPR bylo určeno pro 
zabezpečení kulturně historických, urbanistických a 
architektonických hodnot v území ochranného 
pásma před rušivými vlivy, vyvolanými stavebními 
nebo jinými změnami v jejím okolí. Závěrem jen 
upozorňujeme na § 19 stavebního zákona, který 
zcela jasně hovoří charakteru území. 

 

 
 

         

            

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Souhlas 2950034 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
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Z hlediska ochrany kulturních hodnot nemá 
Ministerstvo kultury k návrhu zadání vlny úprav 
06 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na 
jejich zpracování. 

    

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2950102 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve zněm pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost 
o vyjádření k návrhu zadání změn vlny úprav 06 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k návrhu 
zadání změn vlny úprav 06 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s 
návrhy pořizovatele souhlasím. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950629 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 082a (vymezené území Ministerstva obrany 
pro nadzemní stavby), které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Vymezené území je rozčleněno výškově 
následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit veškerou 
nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska 
Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k 
výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku 
na úpravy projektové dokumentace (jako jsou 
střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů 
apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a 
další). Tato omezení budou požadována pouze u 
konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to 
pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů 
AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 
přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného  
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stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950637 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Vymezené území Ministerstva obrany pro 
podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit stavbu spojenou s 
prováděním zemních prací jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950642 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 102a (Vzdušný prostor MO ČR), které je 
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území - 
vzdušném prostoru pro létání v malých a 
přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, 
speciálních staveb, zejména staveb vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací  
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jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních 
prostorů jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být 
výškově omezena nebo zakázána. 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950646 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích 
zařízení Ministerstva obrany, které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a 
přestavby): 
větrných elektráren 
výškových staveb 
venkovního vedení VVN a VN 
základnových stanic mobilních operátorů 
V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu 
výškově omezena nebo zakázána. 
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma 
leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor 
Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého 
správního území zapracujte tyto limity do 
grafické části např. formou následující textové 
poznámky pod legendu koordinačního výkresu. 
“Celé správní území je situováno v ochranném 
pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO". 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950649 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které 
je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve  
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znění pozdějších předpisů. 
    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950653 
 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše 
uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové i grafické části návrhu územního plánu do 
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. 
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. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany 
(příloha č.l) tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a 
zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl 
předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet 
ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz 
příloha “Vyjmenované druhy staveb”. Vzhledem k 
tomu, že ochranná pásma leteckých 
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany 
(MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) 
se dotýkají celého správního území zapracujte tyto 
limity do grafické části např. formou následující 
textové poznámky pod legendu koordinačního 
výkresu. “Celé správní území je situováno v 
ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích 
zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO". 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950681 
 

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB, pro které je k 
vydání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, v souladu s ustanovením § 175 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“) vždy nutné 
souhlasné stanovisko SNM Praha. 
1) Návrhy UPD a návrhy na vydání územního 
rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném 
pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních 
tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a 
rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech 
druhů, včetně jejich ochranných pásem a 
přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické 
energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů 
s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a 
telekomunikačních zařízení vyzařující 
elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové 
vysílače, TV, TVP základnové stanice  
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radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, 
radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) 
včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, 
jejich stavba je povolována na základě oznámení) 
a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a 
zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a 
staveb jevících se jako dominanta v otevřeném 
terénu. 
8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren 
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro 
civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2949870 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 
„ministerstvo"), jako ústřední správní úřad ve 
věcech územního plánování, příslušné podle § 11 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“), obdrželo dne 1. 2. 2019, od 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „Magistrát“), který 
je pořizovatelem změn U1359/06, U1360/06 a 
U1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), projednávaný 
návrh zadání změn U1359/06, U1360/06 a 
U1361/06 spolu s oznámení č. j. MHMP 
203642/2019, ze dne 31. 1. 2019. Doručená 
písemnost je evidována ve spisové službě 
ministerstva pod č.j. MMR - 5158/2019. 
Na základě oznámení, předloženého návrhu 
zadání a posouzení se stavebním zákonem a 
prováděcími předpisy ministerstvo uplatňuje u 
pořizovatele ve smyslu § 8 odst. 1, § 47 odst. 2 a § 
55 odst. 2 stavebního zákona následující vyjádření: 
Z hlediska kritérií uvedených v § 50 odst. 7 
stavebního zákona ministerstvo neuplatňuje 
nad rámec návrhu zadání žádné další 
požadavky na obsah změn. 

 

 
 

           

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2949887 
 

Zdůvodnění 
Při projednávání a vydání návrhu změn územního 
plánu sídelního útvaru schváleného do 31. 
prosince 2006 se postupuje podle §188 odst. 3 
věta první stavebního zákona. Podle § 8 
stavebního zákona, ministerstvo vykonává 
působnost krajského úřadu, pokud územní plán pro 
území hl. m. Prahy pořizuje Magistrát. Předmětné 
změny nejsou pořizovány na základě zprávy o 
uplatňování územního plánu, zkráceným 
postupem, ani na základě rozhodnutí zastupitelstva 
ve smyslu § 55 odst. 3 stavebního zákona. Na 
projednání jejich zadání se vztahuje ustanovení § 
55 odst. 2 stavebního zákona, tzn., že ohledně 
návrhu zadání se postupuje přiměřeně podle § 47 
stavebního zákona. Ministerstvo je příslušné, aby k 
předloženému návrhu zadání uplatnilo vyjádření 
podle § 47 odst. 2 stavebního zákona. 
Vyjádření s požadavky na obsah předložených  
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změn, které vyplývající z právních předpisů a 
územně plánovacích podkladů, může ministerstvo 
uplatnit u pořizovatele v zákonem stanovené lhůtě 
30 dnů od doručení oznámení. Tato lhůta byla 
dodržena. 
Ve smyslu § 47 odst. 2 ministerstvo posoudilo 
požadavky na obsah změn uvedené v návrhu 
zadání předmětných změn s § 50 odst. 7 
stavebního zákona, podle kterého ministerstvo 
zaujímá stanovisko k návrhům územního plánu 
nebo změn územního plánu, které pořizuje 
Magistrát pro území hl. m. Prahy, z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy a souladu s politikou územního 
rozvoje. Na základě Politiky územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015, 
ministerstvo neuplatňuje žádný další požadavek na 
obsah návrhu změn nad rámec předloženého 
návrhu zadání. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné 2949894 
 

Ministerstvo upozorňuje, že v další etapě 
projednávání předmětných změn bude sledovat, 
zda jsou změny řádně odůvodněny ve smyslu 
přílohy č. 7 část II. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 85 odst. 5 nařízení č. 10/2016 Sb. 
HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy). 

 

 
 

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2949944 
 

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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná 
ložisková území. Ochrana nerostného bohatství 
na území hlavního města Prahy tak nebude v  
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důsledku změn vlny úprav 06 nijak omezena. 
    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2949955 
 

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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Lokality změn U_1360/06a U_1361/06 jsou již 
plynofikovány, u lokality změny U 1359/06 je 
napojení na plyn možné bezprostředně ze severní 
strany. Konkrétní technické podmínky napojení 
(trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry 
budou nadále společností Pražská plynárenská 
Distribuce, a. s. jednotlivým investorům 
stanovovány na základě žádosti o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny úprav 06 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 
68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č. 
131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 
12279,12186,1594 (386410), a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 18. 
února 2019. 
 

 

 

 
 

       

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Bez připomínek 2949958 
 

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  
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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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast elektroenereetiky 
Z hlediska zásobování elektrickou energií s 
návrhem zadání změn vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy souhlasíme bez 
připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2949917 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že se v lokalitách změn vlny úprav 06 
Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nenachází 
území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve 
smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona. 

 

 
 

           

              

 

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 2950412 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci projednávání 
návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚPSÚ hl. m. 
Prahy č. U 1359/06, U 1360/06 a U 1361/06 z 
hlediska geologických zájmů chráněných 
zvláštními právními předpisy neuplatňuje 
připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2950417 
 

ČGS konstatuje, že na řešených územích se 
nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, 
ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní 
zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné 
právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších  
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předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů]. 
V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 2950422 
 

ČGS konstatuje, že rovněž z pohledu ochrany 
významných geologických lokalit ani dalších 
významných geologických fenoménů nemá k 
projednávaným materiálům připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2950363 
 

V rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 
06 Územního plánu sidelního útvaru hlavního 
města Prahy sdělujeme, že k danému předkladu 
nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

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

Částečný souhlas 2950452 
 

K výše uvedeným návrhům zadání změn vlny 06 
máme tyto připomínky: 
1359/06 
Záměrem je dostavba kompaktního bloku mezi 
ulicemi Sokolovská a Rohanské nábřeží. Dle 
stávajícího kódu H je v 1. etapě navržena a 
projednávána výstavba administrativní budovy v 
severní polovině, bez změny kódu však nebude 
možné kompaktní blok dostavět. 
Zadání požadujeme na žádost žadatele doplnit a 
rozšířit o vymezení funkční plochy DU východně 
od řešeného bloku, na úkor části plochy ZP, za 
účelem umožnění realizace ulice v přímém 
prodloužení ulice Kaizlovy sady. 

 

 
 

       

         

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2950354 
 

Ke změnám vlny 06 ÚP SÚ HMP nemá odbor INV 
z hlediska svých zájmů připomínky. 
Jedná se o tyto změny: 
Z1359/06 - k.ú. Karlín; Z1360/06 - k.ú. Libuš; 
Z1361/06 - k.ú. Písnice. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2950434 
 

V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
návrhu zadání Změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/10695/2019 ze 
dne 19.2. 2019 berte jako odborný názor 
Národního památkového ústavu k návrhu zadání 
Změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2950430 
 

Žádost čj. MHMP 203642/2019, Sp. zn. S-MHMP 
203642/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/10695/2019 z 19. 2. 2019, které bylo 
vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. 

 

 
 

         

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 2950376 
 

Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění  
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pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 6 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy máme následující 
připomínky k níže uvedeným změnám: 
Č. změny 1359 - k. ú. Karlín - změna kódu míry 
využití - výstavba záměru „Blok Sokolovská, 
Rohanské nábřeží" 
Připomínka: 
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně 
vyhlášené záplavové území a aktivní zónu 
záplavového území významného vodního toku 
Vltava IDVT 10100001. 
Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 
odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). 
Upozorňujeme, že v dotčené lokalitě se nachází 
proplachovací kanál, který je ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, 
státní podnik. Proplachovací kanál odvádí 
srážkové vody do Libeňských doků. Stavbou nesmí 
být dotčen proplachovací kanál. Povodí Vltavy, 
státní podnik, požaduje zachování jeho stávající 
trasy. Dále upozorňujeme, že není možné 
likvidovat srážkové vody z nově vzniklého objektu 
zaústěním do tohoto proplachovacího kanálu do 
doby posílení čerpací stanice Libeň. 

    

              

 

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

Jiné 2950366 
 

Praha 8 (Karlín), výstavba záměru "Blok 
Sokolovská, Rohanské nábřeží", funkčně 
všeobecně smíšené území. Z hlediska 
plynofikace je napojení možné bezprostředně ze 
severní strany, kde se v ul. Rohanské nábřeží 
přilehle k dotčeným pozemkům nachází STL 
plynovod z PE o vnějším průměru dn 110, 
popřípadě i z jižního směru, kde je na druhé straně 
ulice Sokolovská vedena trasa STL plynovodů PE 
dn 160/oc. DN 500. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2950370 
 

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
zástavbu na územích příslušných změn vlny úprav 
06 ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým 
investorům ze strany naší a.s. standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s 
příslušnými kontakty je k dispozici na internetových 
stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač 
držitelů licencí). 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení 
zákona č.458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon), zvl. § 68 o ochranných  
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pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). 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. Plynárenská 
zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 
2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném 
zájmu. 

    

              

 

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

Bez připomínek 2950426 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu zadání úprav vlny 06 
ÚP SÚ HMP, o jehož projednání jste nás 
informovali dopisem čj. MHMP 203642/2019, resp. 
S-MHMP 203642/2019 ze dne 31. 1. 2019 
nemáme připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2950351 
 

Na základě oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP (U 1359/06, U 
1360/06, U 1361/06) sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950264 
 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona 
České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z 
hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, 
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož 
i vymezení regionálního a nadregionálního 
územního systému ekologické stability nemá k 
projednávanému návrhu zadání změny 06 ÚPSÚ 
žádné připomínky. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Souhlas 2950267 
 

Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv změny 06 ÚPSÚ samostatně nebo 
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit (EVL) nebo 
ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními. 
Všechny lokality změny 06 ÚPSÚ se nacházejí 
mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší 
relevantní součástí soustavy Natura 2000 
vzhledem k projednávaným plochám je EVL 
Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost 
přibližně 3,4 km), jejímž předmětem ochrany je 
lokalita motýla přástevníka kostivalového. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných 
změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od  
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této EVL, není možno předpokládat žádné 
ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti 
soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje 
pouze na správní obvod Krajského úřadu, na 
území hlavního města je příslušným orgánem 
ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Souhlas 2950274 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství na 
základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního 
prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), 
ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje k 
předloženému návrhu zadání změn žádné 
podněty. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950281 
 

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů sděluje, že k předloženému návrhu 
zadání nemá připomínky. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950284 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, nemá k předloženému návrhu 
zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na 
území v zájmu památkové péče ve Středočeském 
kraji. 

 

 
 

           

              

 

183 NET4GAS, s.r.o. Bez připomínek 2919124 
 

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL 
plynovodu a ochranného pásma 
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o. 

 

 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950318 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu zadání 
změn vlny úprav 06 Územního plánu následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
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 pn  
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zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950327 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu zadání 
změn vlny úprav 06 Územního plánu následující 
připomínky a upozornění: 
K jednotlivým úpravám sdělujeme: 
U1359/06 - v dotčeném území je nutno respektovat 
stávající řad DN 400; kolaudace staveb, které leží 
v tlakovém pásmu VDJ Mazanka, je podmíněna 
vydáním právoplatného stavebního povolení na 
stavbu “Dostavba komory VDJ Mazanka, k. ú. 
Libeň, Praha 8“ (investorem je PVS). 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950337 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženému návrhu zadání změn vlny 
úprav 06 Územního plánu následující připomínky a 
upozornění: 
Obecné připomínky: 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojeni 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 vodotečí. 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. 
K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování 
nemáme konkrétní připomínky. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950340 
 

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. 
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5) Návrh pořizovatele 
 

         

  

 
  

         

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1360 / 06 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Libuš, k.ú. Libuš 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - výstavba dvoupodlažního 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 2950056 
 

Dopisem podaným dne 1. 2. 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, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 06 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
1. U 1359/06 akceptovatelná 
2. U 1360/06 akceptovatelná 
3. U 1361/06 akceptovatelná 
Všechny uvedené změny zachovávají typ využití 
území, mění se pouze míra využití. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení  
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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. 

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2950702 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení  
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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 2950128 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen „OCP MHMP“), jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), po 
posouzení koncepce „Návrh zadání změn vlny 
úprav 06 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ doručené dne 1. 2. 2019 
vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto 
stanovisko: 
Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv 
na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950135 
 

Odůvodnění: 
OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody 
uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu 
zadání změn Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy v tom smyslu, že u něj 
vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v 
působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky 
významné lokality CZ0110142 - Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, 
CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - 
Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u 
Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - 
Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, 
CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou 
na území hlavního města Prahy vymezeny. 
Uvedené návrhy zadání změn jsou lokalizovány do 
zapojené stávající městské zástavby v k. ú. Karlín 
a Libuš a to v dostatečné vzdálenosti od evropsky 
významných lokalit na území Prahy. I s ohledem 
na předpokládanou kapacitu následného využití 
těchto území lze předpokládat, 
že tímto nebudou EVL ovlivněny. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila 
OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, 
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky 
významných lokalitách soustavy Natura 2000, 
Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních  
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stanovišť v EVL (zdroj 
https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokalit
y) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná 
území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit 
kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v 
působnosti OCP MHMP. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2950165 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání 
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
K návrhu zadání souboru změn vlny úprav 06 
ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1359-61) z hlediska námi 
hájených zájmů nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2950169 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání 
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
K návrhu zadání změn vlny úprav 06 Územního 
plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, které řeší 
výhradně změny míry využití území, nemáme 
žádné připomínky. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950176 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání 
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o  
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vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu zadání změn vlny úprav 06 změn 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
(změny č. Z 1359, Z 1360 a Z 1361) souhlasíme 
bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2950193 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. 
d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává podle § 47 odst. 2 a 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, následující stanovisko: 
Návrhy úprav U 1359/06, U 1360/06 a U 1361/06 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy není třeba posuzovat z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
Toto stanovisko je stanoviskem krajského úřadu 
podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona, 
nenahrazuje žádná případná stanoviska, 
rozhodnutí nebo vyjádření OCP MHMP podle 
zvláštních předpisů a současně je úkonem podle 
části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950196 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy (dále též „OCP MHMP“) obdržel dne 
1. 2. 2019 návrh zadání úprav U 1359/06, U 
1360/06 a U 1361/06 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (dále též „ÚPn“), 
které jsou souhrnně označeny jako návrh zadání 
změn vlny úprav 06 ÚPn. 
Podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona příslušný 
úřad ve stanovisku uvede, zda má být návrh 
územního plánu posuzován z hlediska vlivů na 
životní prostředí, případně stanoví podrobnější 
požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí příslušný úřad případný 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí stanoví na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
Pořízení změn vlny úprav 06 ÚPn bylo schváleno 
usneseními Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 
39/95 a č. 39/102 ze dne 6. 9. 2018. 
V případě úpravy U 1359/06 je navrhováno na 
pozemcích parc. č. 769/10, 769/13, 769/14, 
841/41, 843/1, 843/3, 843/5, 844/21, 844/22,  
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854/64 a 854/65 v k. ú. Karlín změnit kód 
všeobecně smíšeného území SV-H n a S V-S s 
koeficientem podlažních ploch KPP = 4,30. 
Předpokládaný rozsah změny je 4 245 m2. 
Změna kódu čistě obytného území OB-A na OB-C 
na pozemcích parc. č. 557/133 a 557/59 v k. ú. 
Libuš je předmětem úpravy U 1360/06. 
Předpokládaný rozsah změny je 595 m2. Obdobně 
má být změněn kód čistě obytného území OB-A na 
OB-C v případě úpravy U 1361/06. Dotčeny mají 
být pozemky parc. č. 166/21, 166/5, 167/4 v k. ú. 
Písnice. Předpokládaný rozsah změny je 769 m2. 
Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí (SEA) jsou podle § 10a zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí koncepce, 
které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úprava U 1359/06 je pořizována pro výstavbu 
záměru „Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží“, 
úprava U 1360/06 pro výstavbu dvoupodlažního 
domu a úprava U 1361/06 pro přístavbu rodinného 
domu. Změny vlny úprav 06 ÚPn se týkají 
prostorové regulace - míry využití území. Je jisté, 
že podmínky prostorového uspořádání, které 
budou výsledkem úprav, budou aplikovány v 
řízeních týkajících se konkrétních záměrů. 
První skupinu kritérií pro zjišťovací řízení 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí tvoří hlediska vztažená k 
obsahu koncepce. Jedním z těchto kritérií je 
hledisko účelnosti stanovených variant řešení k 
dosažení sledovaných cílů koncepce. Podle návrhu 
zadání variantní řešení není požadováno. Z 
hlediska cílů úprav, jejich podrobnosti a 
potenciálních vlivů na životní prostředí považuje 
OCP MHMP invariantní řešení za dostačující. 
Dalším kritériem pro zjišťovací řízení je míra, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti. 
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména 
pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je tedy bezesporu stanovován 
rámec pro budoucí povolování záměrů. 
Navrhovanými úpravami se nemění stávající 
funkční využití, změny se týkají podmínek 
prostorového uspořádání - míry využití území. 
Provedením úprav nebude původní míra, v jaké 
ÚPn stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
významně přeměněna. 
Kritériem pro zjištění, zda má být koncepce 
posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí, je 
i míra, v jaké ovlivňuje jiné koncepce. Ve vztahu k 
ÚPn jsou relevantní zejména Politika 
územního rozvoje České republiky (dále též 
„PÚR“) a Zásady územního rozvoje hlavního města 
Prahy (dále též „ZÚR“). Podle návrhu zadání 
nebudou požadavky na řešení ÚPn vyplývající z 
PÚR a ZÚR dotčeny. ÚPn má vztah i k jiným 
koncepcím, týkajících se např. ovzduší, klimatu,  
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hluku či ochrany přírody, jehož prostřednictvím 
mohou být cíle těchto koncepcí naplňovány. 
Navrhované úpravy tyto koncepce negativně 
neovlivní. 
ÚPn v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování 
v souladu se ZÚR a s PÚR. Cílem územního 
plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a 
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. ÚPn je 
koncepcí s významným potenciálem pro začlenění 
požadavků na ochranu životního prostředí a 
veřejného zdraví, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Podle návrhu zadání budou 
požadavky péče o životní prostředí a zdravé životní 
podmínky řešením upřednostněny. Potenciál pro 
začlenění požadavků nebude provedením změn 
vlny úprav 06 ÚPn snížen. 
V návaznosti na předchozí kritérium je třeba 
zvažovat vliv koncepce na udržitelný rozvoj 
dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických 
aspektů). Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 
účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. Ze zadání vyplývá, že v rámci 
řešení změn vlny úprav 06 ÚPn budou principy 
trvale udržitelného rozvoje území upřednostněny. 
Neopomenutelným kritériem zjišťovacího řízení 
jsou problémy životního prostředí a veřejného 
zdraví, které jsou pro koncepci závažné. 
Výsledkem úprav bude stanovená míra využití 
území. 
Nové pro koncepci závažné problémy životního 
prostředí a veřejného zdraví v souvislosti se 
změnami vlny úprav 06 ÚPn se neočekávají. 
Pořizované změny vlny úprav 06 ÚPn nejsou 
významné pro implementaci požadavků 
vyplývajících z právních předpisů Evropského 
společenství týkajících se životního prostředí a 
veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti 
odpadového hospodářství nebo ochrany vod). 
Druhou skupinou kritérií pro zjišťovací řízení 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí jsou charakteristika vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a 
charakteristika dotčeného území, zejména s 
ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost 
a vratnost vlivu, kumulativní a synergickou povahu 
vlivu, přeshraniční povahu vlivu, rizika pro životní  
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prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení 
koncepce (např. při přírodních katastrofách, při 
haváriích), závažnost a rozsah vlivu (velikost 
území a počet obyvatel, který by mohl být 
pravděpodobně zasažen), důležitost a zranitelnost 
oblasti, která by mohla být zasažena, dopad na 
oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem 
ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní 
úrovni. 
V souvislosti s provedením změn vlny úprav 06 
ÚPn se pravděpodobnost, doba trvání, četnost a 
vratnost vlivů, jejich kumulativní či synergická 
povaha nezmění. Přeshraniční vlivy nejsou 
vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od 
okolních států předpokládány. Nevzniknou ani 
nová rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
(např. při přírodních katastrofách, při haváriích). 
Závažnost a rozsah vlivů (počet obyvatel, který by 
mohl být pravděpodobně zasažen) se oproti 
původnímu stavu též nezmění. 
Důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být 
zasažena, je třeba podle přílohy č. 8 k zákonu o 
posuzování vlivů na životní prostředí hodnotit s 
ohledem na zvláštní přírodní charakteristiku nebo 
kulturní dědictví, hustotu obyvatel, osídlení a míru 
urbanizace, překročení norem kvality životního 
prostředí nebo mezních hodnot, kvalitu půdy a 
intenzitu jejího využívání a dopady změny klimatu. 
Změny vlny úprav 06 ÚPn se dotýkají 
zastavitelných území k. ú. Karlín, Libuš a Písnice. 
S ohledem na předpokládaný rozsah změn (4 245 
m2, 595 m2, 769 m2) s e významné zásahy z 
pohledu vlivů na životní prostředí se 
nepředpokládají. 
Významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí příslušný orgán ochrany přírody 
vyloučil (viz stanoviska OCP MHMP č. j. MHMP 
316210/2019 ze dne 14. 2. 2019). 
Třetí skupinou kritérií, resp. samostatným kritériem 
přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní 
prostředí je předpokládaný přínos posouzení 
koncepce ve vztahu k posouzení jiných 
koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v 
téže oblasti. 
Přínos posouzení změn vlny úprav 06 ÚPn 
nepovažuje OCP MHMP za významný. V 
souvislosti s provedením změn vlny úprav 06 ÚPn 
nejsou očekávány závažné vlivy na životní 
prostředí. Podstatný přínos posouzení koncepce 
ve vztahu k posouzení jiných koncepcí na odlišné 
úrovni v téže oblasti se též neočekává. 
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že 
změny vlny úprav 06 ÚPn nemohou mít 
významný vliv na životní prostředí, a proto je 
není třeba posuzovat. 

  

        

 

Z 1360 / 06 
  

Str. 32 z 68 
 



              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Souhlas 2949988 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, vyhlášené Rozhodnutím Národního 
výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma 
památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 
9. 7. 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 Souhlas 2950035 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot nemá 
Ministerstvo kultury k návrhu zadání vlny úprav 
06 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na 
jejich zpracování. 

 

 
 

           

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2950103 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve zněm pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost 
o vyjádření k návrhu zadání změn vlny úprav 06 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k návrhu 
zadání změn vlny úprav 06 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s 
návrhy pořizovatele souhlasím. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950631 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve  

 

 
 

         

           

              

 

Z 1360 / 06 
     

Str. 33 z 68 
  



              

       

vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 082a (vymezené území Ministerstva obrany 
pro nadzemní stavby), které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Vymezené území je rozčleněno výškově 
následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit veškerou 
nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska 
Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k 
výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku 
na úpravy projektové dokumentace (jako jsou 
střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů 
apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a 
další). Tato omezení budou požadována pouze u 
konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to 
pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů 
AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 
přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950639 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
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Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Vymezené území Ministerstva obrany pro 
podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit stavbu spojenou s 
prováděním zemních prací jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950644 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 102a (Vzdušný prostor MO ČR), které je 
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území - 
vzdušném prostoru pro létání v malých a 
přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, 
speciálních staveb, zejména staveb vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací 
jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních 
prostorů jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být 
výškově omezena nebo zakázána. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950647 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích 
zařízení Ministerstva obrany, které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a 
přestavby): 
větrných elektráren 
výškových staveb 

 

 

 
 

         

           

              

 

Z 1360 / 06 
     

Str. 35 z 68 
  



              

       

venkovního vedení VVN a VN 
základnových stanic mobilních operátorů 
V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu 
výškově omezena nebo zakázána. 
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma 
leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor 
Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého 
správního území zapracujte tyto limity do 
grafické části např. formou následující textové 
poznámky pod legendu koordinačního výkresu. 
“Celé správní území je situováno v ochranném 
pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO". 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950650 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které 
je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950654 
 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše 
uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové i grafické části návrhu územního plánu do 
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. 
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. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany 
(příloha č.l) tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a 
zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl 
předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet 
ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz 
příloha “Vyjmenované druhy staveb”. Vzhledem k 
tomu, že ochranná pásma leteckých 
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany 
(MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO)  
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se dotýkají celého správního území zapracujte tyto 
limity do grafické části např. formou následující 
textové poznámky pod legendu koordinačního 
výkresu. “Celé správní území je situováno v 
ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích 
zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO". 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950682 
 

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB, pro které je k 
vydání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, v souladu s ustanovením § 175 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“) vždy nutné 
souhlasné stanovisko SNM Praha. 
1) Návrhy UPD a návrhy na vydání územního 
rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném 
pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních 
tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a 
rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech 
druhů, včetně jejich ochranných pásem a 
přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické 
energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů 
s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a 
telekomunikačních zařízení vyzařující 
elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové 
vysílače, TV, TVP základnové stanice 
radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, 
radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) 
včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, 
jejich stavba je povolována na základě oznámení) 
a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a 
zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a 
staveb jevících se jako dominanta v otevřeném 
terénu. 
8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren 
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro 
civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR. 

 

 
 

         

           

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2949879 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 
„ministerstvo"), jako ústřední správní úřad ve 
věcech územního plánování, příslušné podle § 11 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“), obdrželo dne 1. 2. 2019, od 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „Magistrát“), který 
je pořizovatelem změn U1359/06, U1360/06 a 
U1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), projednávaný 
návrh zadání změn U1359/06, U1360/06 a 
U1361/06 spolu s oznámení č. j. MHMP 
203642/2019, ze dne 31. 1. 2019. Doručená  
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písemnost je evidována ve spisové službě 
ministerstva pod č.j. MMR - 5158/2019. 
Na základě oznámení, předloženého návrhu 
zadání a posouzení se stavebním zákonem a 
prováděcími předpisy ministerstvo uplatňuje u 
pořizovatele ve smyslu § 8 odst. 1, § 47 odst. 2 a § 
55 odst. 2 stavebního zákona následující vyjádření: 
Z hlediska kritérií uvedených v § 50 odst. 7 
stavebního zákona ministerstvo neuplatňuje 
nad rámec návrhu zadání žádné další 
požadavky na obsah změn. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2949888 
 

Zdůvodnění 
Při projednávání a vydání návrhu změn územního 
plánu sídelního útvaru schváleného do 31. 
prosince 2006 se postupuje podle §188 odst. 3 
věta první stavebního zákona. Podle § 8 
stavebního zákona, ministerstvo vykonává 
působnost krajského úřadu, pokud územní plán pro 
území hl. m. Prahy pořizuje Magistrát. Předmětné 
změny nejsou pořizovány na základě zprávy o 
uplatňování územního plánu, zkráceným 
postupem, ani na základě rozhodnutí zastupitelstva 
ve smyslu § 55 odst. 3 stavebního zákona. Na 
projednání jejich zadání se vztahuje ustanovení § 
55 odst. 2 stavebního zákona, tzn., že ohledně 
návrhu zadání se postupuje přiměřeně podle § 47 
stavebního zákona. Ministerstvo je příslušné, aby k 
předloženému návrhu zadání uplatnilo vyjádření 
podle § 47 odst. 2 stavebního zákona. 
Vyjádření s požadavky na obsah předložených 
změn, které vyplývající z právních předpisů a 
územně plánovacích podkladů, může ministerstvo 
uplatnit u pořizovatele v zákonem stanovené lhůtě 
30 dnů od doručení oznámení. Tato lhůta byla 
dodržena. 
Ve smyslu § 47 odst. 2 ministerstvo posoudilo 
požadavky na obsah změn uvedené v návrhu 
zadání předmětných změn s § 50 odst. 7 
stavebního zákona, podle kterého ministerstvo 
zaujímá stanovisko k návrhům územního plánu 
nebo změn územního plánu, které pořizuje 
Magistrát pro území hl. m. Prahy, z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy a souladu s politikou územního 
rozvoje. Na základě Politiky územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015, 
ministerstvo neuplatňuje žádný další požadavek na 
obsah návrhu změn nad rámec předloženého 
návrhu zadání. 

 

 
 

           

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné 2949897 
 

Ministerstvo upozorňuje, že v další etapě 
projednávání předmětných změn bude sledovat, 
zda jsou změny řádně odůvodněny ve smyslu 
přílohy č. 7 část II. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence  
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územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 85 odst. 5 nařízení č. 10/2016 Sb. 
HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy). 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2949945 
 

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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná 
ložisková území. Ochrana nerostného bohatství 
na území hlavního města Prahy tak nebude v 
důsledku změn vlny úprav 06 nijak omezena. 

 

 
 

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2949956 
 

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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Lokality změn U_1360/06a U_1361/06 jsou již 
plynofikovány, u lokality změny U 1359/06 je 
napojení na plyn možné bezprostředně ze severní 
strany. Konkrétní technické podmínky napojení 
(trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry 
budou nadále společností Pražská plynárenská  
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Distribuce, a. s. jednotlivým investorům 
stanovovány na základě žádosti o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny úprav 06 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 
68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č. 
131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 
12279,12186,1594 (386410), a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 18. 
února 2019. 
 

 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Bez připomínek 2949959 
 

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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast elektroenereetiky 
Z hlediska zásobování elektrickou energií s 
návrhem zadání změn vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy souhlasíme bez 
připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2949926 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že se v lokalitách změn vlny úprav 06 
Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nenachází 
území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve 
smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona. 

 

 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

Z 1360 / 06 
     

Str. 40 z 68 
  



              

 

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 2950413 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci projednávání 
návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚPSÚ hl. m. 
Prahy č. U 1359/06, U 1360/06 a U 1361/06 z 
hlediska geologických zájmů chráněných 
zvláštními právními předpisy neuplatňuje 
připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2950418 
 

ČGS konstatuje, že na řešených územích se 
nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, 
ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní 
zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné 
právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 2950423 
 

ČGS konstatuje, že rovněž z pohledu ochrany 
významných geologických lokalit ani dalších 
významných geologických fenoménů nemá k 
projednávaným materiálům připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2950364 
 

V rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 
06 Územního plánu sidelního útvaru hlavního 
města Prahy sdělujeme, že k danému předkladu 
nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

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

Bez připomínek 2950455 
 

K výše uvedeným návrhům zadání změn vlny 06 
máme tyto připomínky: 
1360/06 
Bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2950355 
 

Ke změnám vlny 06 ÚP SÚ HMP nemá odbor INV 
z hlediska svých zájmů připomínky. 
Jedná se o tyto změny: 
Z1359/06 - k.ú. Karlín; Z1360/06 - k.ú. Libuš; 
Z1361/06 - k.ú. Písnice. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2950436 
 

V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
návrhu zadání Změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/10695/2019 ze 
dne 19.2. 2019 berte jako odborný názor 
Národního památkového ústavu k návrhu zadání 
Změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2950432 
 

Žádost čj. MHMP 203642/2019, Sp. zn. S-MHMP 
203642/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/10695/2019 z 19. 2. 2019, které bylo 
vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. 

 

 
 

         

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Bez připomínek 2950377 
 

Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 6 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy máme následující 
připomínky k níže uvedeným změnám: 
Č. změny 1360 - k. ú. Libuš - změna kódu míry 
využití - výstavba dvoupodlažního záměru 
Bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2950368 
 

Praha Libuš. ul. Klokotská, „výstavba 
dvoupodlažního domu". Z hlediska plynofikace 
jsou pro oba dva dotčené pozemky parc. č. 557/59 
a 557/133 nově (z 08/2018) již vybudovány 
plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru dn 25, 
napojené na STL plynovod z PE o vnějším 
průměru dn 225/110 v ul. Klokotská, jejichž 
vlastníkem, stejně tak jako předmětných pozemků, 
jsou manželé Šikalovi, tedy se spíše nežli o 
uváděný dvoupodlažní dům bude jednat o 2 x RD, 
resp. dvojdům (stavba je již evidentně zahájena). 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2950371 
 

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
zástavbu na územích příslušných změn vlny úprav 
06 ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým 
investorům ze strany naší a.s. standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s 
příslušnými kontakty je k dispozici na internetových 
stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač 
držitelů licencí). 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení  
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zákona č.458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon), zvi. § 68 o ochranných 
pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). U 
případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenP' s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská 
zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 
2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném 
zájmu. 
 

 

    

              

 

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

Bez připomínek 2950427 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu zadání úprav vlny 06 
ÚP SÚ HMP, o jehož projednání jste nás 
informovali dopisem čj. MHMP 203642/2019, resp. 
S-MHMP 203642/2019 ze dne 31. 1. 2019 
nemáme připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2950352 
 

Na základě oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP (U 1359/06, U 
1360/06, U 1361/06) sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950265 
 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona 
České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z 
hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, 
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož 
i vymezení regionálního a nadregionálního 
územního systému ekologické stability nemá k 
projednávanému návrhu zadání změny 06 ÚPSÚ 
žádné připomínky. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Souhlas 2950268 
 

Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv změny 06 ÚPSÚ samostatně nebo 
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit (EVL) nebo 
ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními. 
Všechny lokality změny 06 ÚPSÚ se nacházejí 
mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší 
relevantní součástí soustavy Natura 2000 
vzhledem k projednávaným plochám je EVL 
Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost  
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přibližně 3,4 km), jejímž předmětem ochrany je 
lokalita motýla přástevníka kostivalového. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných 
změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od 
této EVL, není možno předpokládat žádné 
ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti 
soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje 
pouze na správní obvod Krajského úřadu, na 
území hlavního města je příslušným orgánem 
ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Souhlas 2950275 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství na 
základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního 
prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), 
ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje k 
předloženému návrhu zadání změn žádné 
podněty. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950282 
 

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů sděluje, že k předloženému návrhu 
zadání nemá připomínky. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950285 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, nemá k předloženému návrhu 
zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na 
území v zájmu památkové péče ve Středočeském 
kraji. 

 

 
 

           

              

 

183 NET4GAS, s.r.o. Bez připomínek 2919126 
 

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL 
plynovodu a ochranného pásma 
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o. 

 

 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950319 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu zadání 
změn vlny úprav 06 Územního plánu následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
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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 pn 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950336 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženému návrhu zadáni změn vlny 
úprav 06 Územního plánu následující připomínky a 
upozornění: 
Obecné připomínky: 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojeni 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 vodotečí. 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. 
K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování 
nemáme konkrétní připomínky. 

 

 
 

       

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950339 
 

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. 

 

 
 

       

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
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6) Doplněk návrhu 
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Z 1361 / 06 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Libuš, k.ú. Písnice 
Kálek, Na Losách 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna kódu míry využití území - přístavba RD 
 

                  

 

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 2950057 
 

Dopisem podaným dne 1. 2. 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, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 06 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
1. U 1359/06 akceptovatelná 
2. U 1360/06 akceptovatelná 
3. U 1361/06 akceptovatelná 
Všechny uvedené změny zachovávají typ využití 
území, mění se pouze míra využití. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení  
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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. 

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2950073 
 

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení  
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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 2950129 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen „OCP MHMP“), jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), po 
posouzení koncepce „Návrh zadání změn vlny 
úprav 06 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ doručené dne 1. 2. 2019 
vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto 
stanovisko: 
Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv 
na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950136 
 

Odůvodnění: 
OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody 
uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu 
zadání změn Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy v tom smyslu, že u něj 
vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v 
působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky 
významné lokality CZ0110142 - Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, 
CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 - 
Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u 
Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, CZ0113001 - 
Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, 
CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou 
na území hlavního města Prahy vymezeny. 
Uvedené návrhy zadání změn jsou lokalizovány do 
zapojené stávající městské zástavby v k. ú. Karlín 
a Libuš a to v dostatečné vzdálenosti od evropsky 
významných lokalit na území Prahy. I s ohledem 
na předpokládanou kapacitu následného využití 
těchto území lze předpokládat, 
že tímto nebudou EVL ovlivněny. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila 
OCP MHMP žádost o vydání tohoto stanoviska, 
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky 
významných lokalitách soustavy Natura 2000, 
Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních  
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stanovišť v EVL (zdroj 
https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokalit
y) a plány péče pro jednotlivá zvláště chráněná 
území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit 
kvalifikovaný závěr o možném vlivu na EVL v 
působnosti OCP MHMP. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2950164 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání 
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
K návrhu zadání souboru změn vlny úprav 06 
ÚPNSÚ hl. m. Prahy (U 1359-61) z hlediska námi 
hájených zájmů nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2950170 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání 
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
K návrhu zadání změn vlny úprav 06 Územního 
plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, které řeší 
výhradně změny míry využití území, nemáme 
žádné připomínky. 

 

 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950177 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh zadání 
změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a jako dotčený orgán § 47 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o  
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vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, to vše ve znění pozdějších 
předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu zadání změn vlny úprav 06 změn 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
(změny č. Z 1359, Z 1360 a Z 1361) souhlasíme 
bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2950194 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. 
d) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává podle § 47 odst. 2 a 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, následující stanovisko: 
Návrhy úprav U 1359/06, U 1360/06 a U 1361/06 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy není třeba posuzovat z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
Toto stanovisko je stanoviskem krajského úřadu 
podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona, 
nenahrazuje žádná případná stanoviska, 
rozhodnutí nebo vyjádření OCP MHMP podle 
zvláštních předpisů a současně je úkonem podle 
části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2950197 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy (dále též „OCP MHMP“) obdržel dne 
1. 2. 2019 návrh zadání úprav U 1359/06, U 
1360/06 a U 1361/06 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy (dále též „ÚPn“), 
které jsou souhrnně označeny jako návrh zadání 
změn vlny úprav 06 ÚPn. 
Podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona příslušný 
úřad ve stanovisku uvede, zda má být návrh 
územního plánu posuzován z hlediska vlivů na 
životní prostředí, případně stanoví podrobnější 
požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí příslušný úřad případný 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí stanoví na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
Pořízení změn vlny úprav 06 ÚPn bylo schváleno 
usneseními Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 
39/95 a č. 39/102 ze dne 6. 9. 2018. 
V případě úpravy U 1359/06 je navrhováno na 
pozemcích parc. č. 769/10, 769/13, 769/14, 
841/41, 843/1, 843/3, 843/5, 844/21, 844/22,  
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854/64 a 854/65 v k. ú. Karlín změnit kód 
všeobecně smíšeného území SV-H n a S V-S s 
koeficientem podlažních ploch KPP = 4,30. 
Předpokládaný rozsah změny je 4 245 m2. 
Změna kódu čistě obytného území OB-A na OB-C 
na pozemcích parc. č. 557/133 a 557/59 v k. ú. 
Libuš je předmětem úpravy U 1360/06. 
Předpokládaný rozsah změny je 595 m2. Obdobně 
má být změněn kód čistě obytného území OB-A na 
OB-C v případě úpravy U 1361/06. Dotčeny mají 
být pozemky parc. č. 166/21, 166/5, 167/4 v k. ú. 
Písnice. Předpokládaný rozsah změny je 769 m2. 
Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí (SEA) jsou podle § 10a zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí koncepce, 
které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úprava U 1359/06 je pořizována pro výstavbu 
záměru „Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží“, 
úprava U 1360/06 pro výstavbu dvoupodlažního 
domu a úprava U 1361/06 pro přístavbu rodinného 
domu. Změny vlny úprav 06 ÚPn se týkají 
prostorové regulace - míry využití území. Je jisté, 
že podmínky prostorového uspořádání, které 
budou výsledkem úprav, budou aplikovány v 
řízeních týkajících se konkrétních záměrů. 
První skupinu kritérií pro zjišťovací řízení 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí tvoří hlediska vztažená k 
obsahu koncepce. Jedním z těchto kritérií je 
hledisko účelnosti stanovených variant řešení k 
dosažení sledovaných cílů koncepce. Podle návrhu 
zadání variantní řešení není požadováno. Z 
hlediska cílů úprav, jejich podrobnosti a 
potenciálních vlivů na životní prostředí považuje 
OCP MHMP invariantní řešení za dostačující. 
Dalším kritériem pro zjišťovací řízení je míra, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti. 
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména 
pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je tedy bezesporu stanovován 
rámec pro budoucí povolování záměrů. 
Navrhovanými úpravami se nemění stávající 
funkční využití, změny se týkají podmínek 
prostorového uspořádání - míry využití území. 
Provedením úprav nebude původní míra, v jaké 
ÚPn stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
významně přeměněna. 
Kritériem pro zjištění, zda má být koncepce 
posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí, je 
i míra, v jaké ovlivňuje jiné koncepce. Ve vztahu k 
ÚPn jsou relevantní zejména Politika 
územního rozvoje České republiky (dále též 
„PÚR“) a Zásady územního rozvoje hlavního města 
Prahy (dále též „ZÚR“). Podle návrhu zadání 
nebudou požadavky na řešení ÚPn vyplývající z 
PÚR a ZÚR dotčeny. ÚPn má vztah i k jiným 
koncepcím, týkajících se např. ovzduší, klimatu,  
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hluku či ochrany přírody, jehož prostřednictvím 
mohou být cíle těchto koncepcí naplňovány. 
Navrhované úpravy tyto koncepce negativně 
neovlivní. 
ÚPn v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování 
v souladu se ZÚR a s PÚR. Cílem územního 
plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a 
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. ÚPn je 
koncepcí s významným potenciálem pro začlenění 
požadavků na ochranu životního prostředí a 
veřejného zdraví, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje. Podle návrhu zadání budou 
požadavky péče o životní prostředí a zdravé životní 
podmínky řešením upřednostněny. Potenciál pro 
začlenění požadavků nebude provedením změn 
vlny úprav 06 ÚPn snížen. 
V návaznosti na předchozí kritérium je třeba 
zvažovat vliv koncepce na udržitelný rozvoj 
dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických 
aspektů). Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 
účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. Ze zadání vyplývá, že v rámci 
řešení změn vlny úprav 06 ÚPn budou principy 
trvale udržitelného rozvoje území upřednostněny. 
Neopomenutelným kritériem zjišťovacího řízení 
jsou problémy životního prostředí a veřejného 
zdraví, které jsou pro koncepci závažné. 
Výsledkem úprav bude stanovená míra využití 
území. 
Nové pro koncepci závažné problémy životního 
prostředí a veřejného zdraví v souvislosti se 
změnami vlny úprav 06 ÚPn se neočekávají. 
Pořizované změny vlny úprav 06 ÚPn nejsou 
významné pro implementaci požadavků 
vyplývajících z právních předpisů Evropského 
společenství týkajících se životního prostředí a 
veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti 
odpadového hospodářství nebo ochrany vod). 
Druhou skupinou kritérií pro zjišťovací řízení 
uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí jsou charakteristika vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a 
charakteristika dotčeného území, zejména s 
ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost 
a vratnost vlivu, kumulativní a synergickou povahu 
vlivu, přeshraniční povahu vlivu, rizika pro životní  
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prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení 
koncepce (např. při přírodních katastrofách, při 
haváriích), závažnost a rozsah vlivu (velikost 
území a počet obyvatel, který by mohl být 
pravděpodobně zasažen), důležitost a zranitelnost 
oblasti, která by mohla být zasažena, dopad na 
oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem 
ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní 
úrovni. 
V souvislosti s provedením změn vlny úprav 06 
ÚPn se pravděpodobnost, doba trvání, četnost a 
vratnost vlivů, jejich kumulativní či synergická 
povaha nezmění. Přeshraniční vlivy nejsou 
vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od 
okolních států předpokládány. Nevzniknou ani 
nová rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
(např. při přírodních katastrofách, při haváriích). 
Závažnost a rozsah vlivů (počet obyvatel, který by 
mohl být pravděpodobně zasažen) se oproti 
původnímu stavu též nezmění. 
Důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být 
zasažena, je třeba podle přílohy č. 8 k zákonu o 
posuzování vlivů na životní prostředí hodnotit s 
ohledem na zvláštní přírodní charakteristiku nebo 
kulturní dědictví, hustotu obyvatel, osídlení a míru 
urbanizace, překročení norem kvality životního 
prostředí nebo mezních hodnot, kvalitu půdy a 
intenzitu jejího využívání a dopady změny klimatu. 
Změny vlny úprav 06 ÚPn se dotýkají 
zastavitelných území k. ú. Karlín, Libuš a Písnice. 
S ohledem na předpokládaný rozsah změn (4 245 
m2, 595 m2, 769 m2) s e významné zásahy z 
pohledu vlivů na životní prostředí se 
nepředpokládají. 
Významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí příslušný orgán ochrany přírody 
vyloučil (viz stanoviska OCP MHMP č. j. MHMP 
316210/2019 ze dne 14. 2. 2019). 
Třetí skupinou kritérií, resp. samostatným kritériem 
přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní 
prostředí je předpokládaný přínos posouzení 
koncepce ve vztahu k posouzení jiných 
koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v 
téže oblasti. 
Přínos posouzení změn vlny úprav 06 ÚPn 
nepovažuje OCP MHMP za významný. V 
souvislosti s provedením změn vlny úprav 06 ÚPn 
nejsou očekávány závažné vlivy na životní 
prostředí. Podstatný přínos posouzení koncepce 
ve vztahu k posouzení jiných koncepcí na odlišné 
úrovni v téže oblasti se též neočekává. 
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že 
změny vlny úprav 06 ÚPn nemohou mít 
významný vliv na životní prostředí, a proto je 
není třeba posuzovat. 
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17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Souhlas 2949989 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, vyhlášené Rozhodnutím Národního 
výboru hl. m. Prahy o určení ochranného pásma 
památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 
9. 7. 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 Souhlas 2950036 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot nemá 
Ministerstvo kultury k návrhu zadání vlny úprav 
06 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na 
jejich zpracování. 

 

 
 

           

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2950104 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve zněm pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost 
o vyjádření k návrhu zadání změn vlny úprav 06 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po 
prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k návrhu 
zadání změn vlny úprav 06 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s 
návrhy pořizovatele souhlasím. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950632 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve  
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vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 082a (vymezené území Ministerstva obrany 
pro nadzemní stavby), které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Vymezené území je rozčleněno výškově 
následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
veškerou nadzemní výstavbu (v tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit veškerou 
nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska 
Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k 
výškovému omezení staveb, popřípadě požadavku 
na úpravy projektové dokumentace (jako jsou 
střešní nástavby včetně anténních nosičů, komínů 
apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a 
další). Tato omezení budou požadována pouze u 
konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to 
pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů 
AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu 
přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 100 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 150 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro 
nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad terénem 
(v tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 200 m n.t. jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany). 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950640 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
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Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Vymezené území Ministerstva obrany pro 
podpovrchové stavby a veškeré zemní práce, 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit stavbu spojenou s 
prováděním zemních prací jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950645 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 102a (Vzdušný prostor MO ČR), které je 
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území - 
vzdušném prostoru pro létání v malých a 
přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, 
speciálních staveb, zejména staveb vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací 
jámy), venkovní vedení VN a VNN, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních 
prostorů jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být 
výškově omezena nebo zakázána. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950648 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích 
zařízení Ministerstva obrany, které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto území lze umístit a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a 
přestavby): 
větrných elektráren 
výškových staveb 
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venkovního vedení VVN a VN 
základnových stanic mobilních operátorů 
V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu 
výškově omezena nebo zakázána. 
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma 
leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor 
Ministerstva obrany (MO) se dotýkají celého 
správního území zapracujte tyto limity do 
grafické části např. formou následující textové 
poznámky pod legendu koordinačního výkresu. 
“Celé správní území je situováno v ochranném 
pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO". 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950651 
 

Ministerstvo obrany 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 správní území obce se nachází ve 
vymezeném území Ministerstva obrany: 
Do správního území obce zasahuje vymezené 
území Ministerstva obrany: 
Jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které 
je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950655 
 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše 
uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové i grafické části návrhu územního plánu do 
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. 
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. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany 
(příloha č.l) tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a 
zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném 
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl 
předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet 
ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz 
příloha “Vyjmenované druhy staveb”. Vzhledem k 
tomu, že ochranná pásma leteckých 
zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany 
(MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO)  
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se dotýkají celého správního území zapracujte tyto 
limity do grafické části např. formou následující 
textové poznámky pod legendu koordinačního 
výkresu. “Celé správní území je situováno v 
ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích 
zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO". 

    

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Jiné 2950683 
 

VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB, pro které je k 
vydání územního rozhodnutí, stavebního 
povolení, v souladu s ustanovením § 175 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“) vždy nutné 
souhlasné stanovisko SNM Praha. 
1) Návrhy UPD a návrhy na vydání územního 
rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném 
pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních 
tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a 
rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech 
druhů, včetně jejich ochranných pásem a 
přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické 
energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů 
s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a 
telekomunikačních zařízení vyzařující 
elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové 
vysílače, TV, TVP základnové stanice 
radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, 
radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) 
včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, 
jejich stavba je povolována na základě oznámení) 
a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a 
zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a 
staveb jevících se jako dominanta v otevřeném 
terénu. 
8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren 
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro 
civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR. 

 

 
 

         

           

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2949880 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 
„ministerstvo"), jako ústřední správní úřad ve 
věcech územního plánování, příslušné podle § 11 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“), obdrželo dne 1. 2. 2019, od 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „Magistrát“), který 
je pořizovatelem změn U1359/06, U1360/06 a 
U1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), projednávaný 
návrh zadání změn U1359/06, U1360/06 a 
U1361/06 spolu s oznámení č. j. MHMP 
203642/2019, ze dne 31. 1. 2019. Doručená  
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písemnost je evidována ve spisové službě 
ministerstva pod č.j. MMR - 5158/2019. 
Na základě oznámení, předloženého návrhu 
zadání a posouzení se stavebním zákonem a 
prováděcími předpisy ministerstvo uplatňuje u 
pořizovatele ve smyslu § 8 odst. 1, § 47 odst. 2 a § 
55 odst. 2 stavebního zákona následující vyjádření: 
Z hlediska kritérií uvedených v § 50 odst. 7 
stavebního zákona ministerstvo neuplatňuje 
nad rámec návrhu zadání žádné další 
požadavky na obsah změn. 

    

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2949889 
 

Zdůvodnění 
Při projednávání a vydání návrhu změn územního 
plánu sídelního útvaru schváleného do 31. 
prosince 2006 se postupuje podle §188 odst. 3 
věta první stavebního zákona. Podle § 8 
stavebního zákona, ministerstvo vykonává 
působnost krajského úřadu, pokud územní plán pro 
území hl. m. Prahy pořizuje Magistrát. Předmětné 
změny nejsou pořizovány na základě zprávy o 
uplatňování územního plánu, zkráceným 
postupem, ani na základě rozhodnutí zastupitelstva 
ve smyslu § 55 odst. 3 stavebního zákona. Na 
projednání jejich zadání se vztahuje ustanovení § 
55 odst. 2 stavebního zákona, tzn., že ohledně 
návrhu zadání se postupuje přiměřeně podle § 47 
stavebního zákona. Ministerstvo je příslušné, aby k 
předloženému návrhu zadání uplatnilo vyjádření 
podle § 47 odst. 2 stavebního zákona. 
Vyjádření s požadavky na obsah předložených 
změn, které vyplývající z právních předpisů a 
územně plánovacích podkladů, může ministerstvo 
uplatnit u pořizovatele v zákonem stanovené lhůtě 
30 dnů od doručení oznámení. Tato lhůta byla 
dodržena. 
Ve smyslu § 47 odst. 2 ministerstvo posoudilo 
požadavky na obsah změn uvedené v návrhu 
zadání předmětných změn s § 50 odst. 7 
stavebního zákona, podle kterého ministerstvo 
zaujímá stanovisko k návrhům územního plánu 
nebo změn územního plánu, které pořizuje 
Magistrát pro území hl. m. Prahy, z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy a souladu s politikou územního 
rozvoje. Na základě Politiky územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015, 
ministerstvo neuplatňuje žádný další požadavek na 
obsah návrhu změn nad rámec předloženého 
návrhu zadání. 

 

 
 

           

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné 2949898 
 

Ministerstvo upozorňuje, že v další etapě 
projednávání předmětných změn bude sledovat, 
zda jsou změny řádně odůvodněny ve smyslu 
přílohy č. 7 část II. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence  
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územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 85 odst. 5 nařízení č. 10/2016 Sb. 
HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy). 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2949946 
 

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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná 
ložisková území. Ochrana nerostného bohatství 
na území hlavního města Prahy tak nebude v 
důsledku změn vlny úprav 06 nijak omezena. 

 

 
 

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2949957 
 

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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Lokality změn U_1360/06a U_1361/06 jsou již 
plynofikovány, u lokality změny U 1359/06 je 
napojení na plyn možné bezprostředně ze severní 
strany. Konkrétní technické podmínky napojení 
(trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry 
budou nadále společností Pražská plynárenská  
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Distribuce, a. s. jednotlivým investorům 
stanovovány na základě žádosti o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny úprav 06 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 
68 a 69 s upřesněním dle § 98, odst. 3, a zákona č. 
131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, 
odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, 
a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 
12279,12186,1594 (386410), a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 18. 
února 2019. 
 

 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Bez připomínek 2949960 
 

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 § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává ke změnám vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy následující vyjádření: 
Oblast elektroenereetiky 
Z hlediska zásobování elektrickou energií s 
návrhem zadání změn vlny úprav 06 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy souhlasíme bez 
připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2949927 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že se v lokalitách změn vlny úprav 06 
Územního plánu SÚ hl. m. Prahy nenachází 
území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve 
smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona. 

 

 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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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 2950414 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci projednávání 
návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚPSÚ hl. m. 
Prahy č. U 1359/06, U 1360/06 a U 1361/06 z 
hlediska geologických zájmů chráněných 
zvláštními právními předpisy neuplatňuje 
připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2950419 
 

ČGS konstatuje, že na řešených územích se 
nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, 
ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní 
zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné 
právní předpisy [zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 2950424 
 

ČGS konstatuje, že rovněž z pohledu ochrany 
významných geologických lokalit ani dalších 
významných geologických fenoménů nemá k 
projednávaným materiálům připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2950365 
 

V rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 
06 Územního plánu sidelního útvaru hlavního 
města Prahy sdělujeme, že k danému předkladu 
nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

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

Částečný souhlas 2950456 
 

K výše uvedeným návrhům zadání změn vlny 06 
máme tyto připomínky: 
1361/06 
Doporučujeme kód C pro celou plochu OB/A. 
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126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2950356 
 

Ke změnám vlny 06 ÚP SÚ HMP nemá odbor INV 
z hlediska svých zájmů připomínky. 
Jedná se o tyto změny: 
Z1359/06 - k.ú. Karlín; Z1360/06 - k.ú. Libuš; 
Z1361/06 - k.ú. Písnice. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2950437 
 

V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
návrhu zadání Změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/10695/2019 ze 
dne 19.2. 2019 berte jako odborný názor 
Národního památkového ústavu k návrhu zadání 
Změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2950433 
 

Žádost čj. MHMP 203642/2019, Sp. zn. S-MHMP 
203642/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/10695/2019 z 19. 2. 2019, které bylo 
vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. 

 

 
 

         

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Bez připomínek 2950378 
 

Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 6 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy máme následující 
připomínky k níže uvedeným změnám: 
Č. změny 1361 - k. ú. Písnice - změna kódu míry 
využití - přístavba RD 
Bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2950369 
 

Praha - Libuš (k.ú. Písnice), pozemky (parc. č. 
166/21, 166/5, 167/4) mezi ulicemi Modravská a 
Ostruženská, „přístavba RD". Současná zástavba 
je zde plynofikována. I pro parcelu č. 166/5 byla 
již v r. 2007 zřízena v předstihu plynovodní 
přípojka z PE o vnějším průměru dn 32 z ul. 
Ostruženská, napojená na stávající STL plynovod 
z PE o vnějším průměru dn 50. V případě, že v 
rámci navrhované úpravy půjde rovněž o výstavbu 
samostatného objektu RD, předpokládáme její 
využití, při nevyhovujícím situování s řešením její 
přeložky (viz podmínky uvedené dále). 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2950372 
 

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
zástavbu na územích příslušných změn vlny úprav 
06 ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým 
investorům ze strany naší a.s. standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s 
příslušnými kontakty je k dispozici na internetových  
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stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač 
držitelů licencí). 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP 
požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení 
zákona č.458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon), zvi. § 68 o ochranných 
pásmech, a příslušných technických předpisů (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279 a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01). U 
případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenP' s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. Plynárenská 
zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 
2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném 
zájmu. 
 

 

    

              

 

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

Bez připomínek 2950428 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu zadání úprav vlny 06 
ÚP SÚ HMP, o jehož projednání jste nás 
informovali dopisem čj. MHMP 203642/2019, resp. 
S-MHMP 203642/2019 ze dne 31. 1. 2019 
nemáme připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2950353 
 

Na základě oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP (U 1359/06, U 
1360/06, U 1361/06) sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950266 
 

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona 
České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z 
hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, 
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jakož 
i vymezení regionálního a nadregionálního 
územního systému ekologické stability nemá k 
projednávanému návrhu zadání změny 06 ÚPSÚ 
žádné připomínky. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Souhlas 2950269 
 

Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv změny 06 ÚPSÚ samostatně nebo 
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit (EVL) nebo 
ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními  
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nařízeními. 
Všechny lokality změny 06 ÚPSÚ se nacházejí 
mimo správní obvod Krajského úřadu. Nejbližší 
relevantní součástí soustavy Natura 2000 
vzhledem k projednávaným plochám je EVL 
Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost 
přibližně 3,4 km), jejímž předmětem ochrany je 
lokalita motýla přástevníka kostivalového. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných 
změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od 
této EVL, není možno předpokládat žádné 
ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti 
soustavy Natura 2000. Toto stanovisko se vztahuje 
pouze na správní obvod Krajského úřadu, na 
území hlavního města je příslušným orgánem 
ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Souhlas 2950276 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství na 
základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního 
prostředí sděluje, že hlediska zákonů č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), 
ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje k 
předloženému návrhu zadání změn žádné 
podněty. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950283 
 

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů sděluje, že k předloženému návrhu 
zadání nemá připomínky. 

 

 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2950286 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, nemá k předloženému návrhu 
zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na 
území v zájmu památkové péče ve Středočeském 
kraji. 

 

 
 

           

              

 

183 NET4GAS, s.r.o. Bez připomínek 2919127 
 

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL 
plynovodu a ochranného pásma 
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o. 

 

 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950320 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženému návrhu zadání 
změn vlny úprav 06 Územního plánu následující  
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připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
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 pn 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950338 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženému návrhu zadáni změn vlny 
úprav 06 Územního plánu následující připomínky a 
upozornění: 
Obecné připomínky: 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojeni 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 vodotečí. 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. 
K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování 
nemáme konkrétní připomínky. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2950341 
 

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. 

 

 
 

       

           

              

 

5) Návrh pořizovatele 
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6) Doplněk návrhu 
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