
                  

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ HMP 
 

                  

 

 
 

                  

 

Z 2977 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 3, k.ú. ŽižkovPraha 8, k.ú. Karlín 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch – vybudování zázemí pro potřeby divadel 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

armáda a bezpečnost /VVA/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

nerušící výroby a služeb /VN/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964181 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964206 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

  

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964236 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964275 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964302 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964350 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
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4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964389 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964106 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964137 
  

Změna Z 2977/09 - území ochranného pásma 
pražské památkové rezervace 
Výrok: 
Bez zásadních připomínek. 
Odůvodnění: 
Lokalita posuzované změny ÚP SÚ HMP leží na 
území ochranného pásmo pražské památkové 
rezervace, určeného Rozhodnutím NV hl. m. Prahy 
o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981. Navrhovaná změna využití území není 
v rozporu s podmínkami ochrany uvedeného 
ochranného pásma. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964144 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964422 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964453 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964486 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas 
 

2964098 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme z hlediska zájmů sledovaného jevu 
č. 82a žádné připomínky, pokud bude dodržena 
ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska 
omezení výšky budoucí navrhované zástavby v 
území dotčených změnami Z 2977/09, Z 3007/09, 
Z 3008/09, Z 3018/09, Z 3029/09 a Z 3031/09. 
Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení 
podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963719 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení  
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o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963762 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963605 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není  
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možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963686 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963793 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963824 
  

Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně 
vyhlášené záplavové území významného vodního 
toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Labe. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 
 

2963833 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963869 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963906 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963937 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963972 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
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U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 2980 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
4485/91 a další 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch - oprava uspořádání funkčních ploch u velkoobchodů při Chlumecké ul. 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

izolační zeleň /IZ/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, zeleň 
městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

izolační zeleň /IZ/, zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/ 
případně další dle skutečného stavu 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964194 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964218 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

Z 2980 / 09 
    

Str. 10 z 262 
   



             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964259 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami ke 
změnám: 
upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZMK). 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964289 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964318 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964366 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964405 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního  
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útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964122 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964160 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města  
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Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964438 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964469 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964502 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo  
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dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963735 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2963750 
  

Dle uvedených informací se u předmětných ploch 
jedná o narovnání reálného stavu, proto k nim 
nemáme připomínek. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963778 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského Sp.j. 

Jiné 
 

2963636 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

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

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963700 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963809 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963849 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963886 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963922 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění  
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vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963953 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963988 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 2981 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna hranic ÚSES  - revitalizace území k původnímu rekreačnímu účelu - nadregionální funkční biocentrum u rybníka „Koupaliště“ 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
posun hranice ÚSES 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964182 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964237 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964276 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964303 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964351 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964390 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964107 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964145 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964423 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964454 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964487 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  

  

          

            

             

 

Z 2981 / 09 
    

Str. 21 z 262 
 



             

          

tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963720 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963763 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963621 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že  
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OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963687 
  

Bez připomínek. 
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963794 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963834 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963871 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963907 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963938 
  

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  
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zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963973 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 2982 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna vedení VPS – narovnání komunikačního propojení při napojení na ul. Božanovskou v souladu s aktuálním stavem nově ulicí K Palečku - 
narovnání komunikačního vedení VPS 88/DK/25 

 

                  

 

Z: 
               

                  

 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
VPS 88/DK/25 

 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
nové vedení VPS 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964195 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964219 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964250 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964290 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964319 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964367 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964406 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným  
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návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964123 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964161 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09  
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Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964439 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964470 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964503 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ  

  

          

            

             

 

Z 2982 / 09 
    

Str. 29 z 262 
 



             

          

hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963736 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2963751 
  

Dle uvedených informací se u předmětných ploch 
jedná o narovnání reálného stavu, proto k nim 
nemáme připomínek. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963779 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského Sp.j. 

Jiné 
 

2963637 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

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

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963701 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963810 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963850 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963887 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963923 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění  
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vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963954 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963989 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 

  

          

            

             

 

Z 2982 / 09 
    

Str. 33 z 262 
 



                  

 

Z 2983 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch - posunutí plochy DU podle skutečnosti ul. Do Čertous a F. V. Veselého (ul. Paceřická) 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce s kódem míry využití území E /VS-E/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce s kódem míry využití území E /VS-E/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964183 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964207 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964238 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964277 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964304 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964352 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964391 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964108 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964146 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964424 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964455 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964488 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963721 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963764 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963622 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že  

  

          

            

             

 

Z 2983 / 09 
    

Str. 38 z 262 
 



              

          

OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963688 
  

Bez připomínek. 
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963795 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963835 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963872 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963908 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963939 
  

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  

   

           

             

              

 

Z 2983 / 09 
    

Str. 40 z 262 
  



             

          

zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963974 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 2986 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Jinonice         Praha 5, k.ú. Hlubočepy        Praha - Řeporyje  , k.ú. ŘeporyjePraha - Řeporyje  , k.ú. Stodůlky         Praha - Řeporyje  , k.ú. 
Třebonice        Praha - Slivenec, k.ú. ŘeporyjePraha - Slivenec, k.ú. Holyně           Praha 13, k.ú. Jinonice         Praha 13, k.ú. ŘeporyjePraha 13, k.ú. 
Stodůlky         Praha 13, k.ú. Třebonice 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

aktualizace záplavového území a jeho aktivní zóny u Dalejského potoka a jeho přítoků 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964177 
   

Z hlediska lesů: 
Změna řeší aktualizaci vymezeného záplavového 
území a jeho aktivní zóny Dalejského potoka a 
jeho přítoků. Nachází se zde lesní pozemky parc. 
č. 1186 k. ú. Hlubočepy a další. Plochy funkčního 
využití nejsou měněny. Z hlediska námi 
chráněných zájmů nemáme připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964220 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

  

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964251 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964267 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ze souboru prezentovaných změn územního 
plánu, které jsou souhrnně uvedeny společně s 
číselným označením v úvodu tohoto dopisu, se 
zájmů souvisejících s vodním hospodářstvím 
dotýkají následující změny: 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964271 
  

Dochází k aktualizaci záplavového území a aktivní 
zóny Dalejského potoka a jeho přítoků, v 
návaznosti na stanovení vodoprávním úřadem pod 
č. j.: MHMP-1455785/2013/OZPII/Ka ze dne 27. 
11. 2013. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964320 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964368 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 

  

            

             

 

Z 2986 / 09 
    

Str. 43 z 262 
 



             

          

k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964407 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964124 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č.  
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20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964162 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964440 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964471 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964504 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963737 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963780 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé,  
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na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963638 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 
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13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963702 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963811 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963851 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963888 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 
 

2963924 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963955 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963990 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 2987 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Libuš   , k.ú. PísnicePraha - Libuš   , k.ú. Libuš            Praha 12, k.ú. Cholupice Praha 12, k.ú. Modřany 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

aktualizace záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964178 
   

Z hlediska lesů: 
Změna řeší aktualizaci vymezeného záplavového 
území a jeho aktivní zóny Libušského potoka a 
jeho přítoků. Nachází se zde lesní pozemky parc. 
č. 1828/2, 4753/1 k. ú. Modřany a další. Plochy 
funkčního využití nejsou měněny. Z hlediska námi 
chráněných zájmů nemáme připomínky. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964208 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964239 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964268 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ze souboru prezentovaných změn územního 
plánu, které jsou souhrnně uvedeny společně s 
číselným označením v úvodu tohoto dopisu, se 
zájmů souvisejících s vodním hospodářstvím 
dotýkají následující změny: 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964272 
  

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny 
Libušského potoka a jeho přítoků, v reakci na 
stanovení vodoprávním úřadem pod č. j.: MHMP-
1584758/2012/OZP-II/Ka dne 21. 12. 2012. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964305 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964353 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební  
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zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964392 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964109 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na  
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základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964147 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964425 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964456 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964489 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z  
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2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963722 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963765 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy  
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postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963623 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

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

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963689 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963796 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963836 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963873 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963909 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou  
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strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963940 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963975 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 2993 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - plovoucí SP - rezerva pro možnost umístění sportoviště 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

louky, pastviny /NL/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

louky, pastviny /NL/, sportu /SP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Nesouhlas 
 

2964180 
   

Z hlediska lesů: 
Změna navrhuje plochu sportu (SP) bez bližší 
specifikace umístění (plovoucí značku) ve stávající 
funkční ploše louky a pastviny (NL). Změna 
umožňuje umístění sportoviště na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa. Předpokládaný 
rozsah změny je dle zadání 14 357 m2. Návrhem 
jsou dotčené pozemky, resp. jejich části, parc. č. 
1268, 1269/1 a 1270 v k. ú. Běchovice, které jsou 
pozemky určenými k plnění funkcí lesa. 
Změna by umožnila rozšíření zastavěného území – 
zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.  
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Vzhledem k tomu, že je navrhována plovoucí 
značka (SP), není sice rozsah záborů znám, 
nicméně dle návrhu zadání je předpokládaný 
rozsah změny 14 357 m2. Je tedy nezbytné z 
hlediska zájmů chráněných lesním zákonem 
uvažovat o celém rozsahu, který by byl změnou 
umožněn a který je z hlediska orgánu státní správy 
lesů neakceptovatelný. 
Jedná se o lesní pozemky, které byly prohlášeny 
za les na základě žádosti vlastníka (hl. m. Praha) a 
mimo plochy dočasně omezené ochrannými pásmy 
stávajících inženýrských sítí jsou zalesněny. Hl. m. 
Praha investovalo prostředky na územní 
rozhodnutí a zalesnění pozemků. 
Změna by byla v rozporu s výše uvedeným 
vynaloženým úsilím a prostředky a došlo by k blíže 
nespecifikovanému zásahu do celoměstského 
systému zeleně. Změna není v souladu se Strategií 
adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, 
kterou schválila Rada hlavního města Prahy 
usnesením č. 1723 dne 18. 7. 2017. V tomto 
strategickém dokumentu je jako jeden z 
doporučených postupů pro posílení ekologické 
stability a regenerační schopnosti krajiny (A.6) 
navrženo např. vysazovat mimoprodukční lesy. 
Změna je dále v rozporu se Strategickým plánem 
hl. m. Prahy (kap. P 3, viz např. „Vybrané aktivity a 
principy realizace cílů“ P 3.2 „Rozšiřovat plochy 
lesů, trvalých travních porostů a ostatních kategorii 
městské zeleně jak v příměstské krajině, tak v již 
urbanizovaných územích ve snaze zlepšit 
mikroklima, propustnost povrchů, rekreační 
využitelnost atd.“). Oba tyto velmi aktuální 
strategické dokumenty shledávají potřebu 
vysazování nových lesů. Změna navrhuje naopak 
redukci pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
V návaznosti na naše předchozí vyjádření, v němž 
jsme upozornili, že změna by byla v rozporu s námi 
chráněnými zájmy, nesouhlasíme s navrhovanou 
změnou. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964221 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

  

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964260 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami ke 
změnám: 
upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (NL). 
Navíc jde i o pozemky určené k plnění funkce lesa 
(PUPFL), což je rozporné nejen z hlediska zákona 
č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), ale i jako potenciální 
zásah do významného krajinného prvku – lesa ve 
smyslu § 4 odst. 2) zákona č.114/1992 Sb. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964291 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964321 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964369 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964408 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Částečný souhlas 
 

2964420 
  

Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s 
projednávaným návrhem změn vlny 09 územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy za 
následujících podmínek: 
1) U změny Z2993/09, řešící přidání plovoucí 
značka sportu /SP/ k ploše s funkčním využitím pro 
louky a pastviny /NL/, požadujeme uvést, že  
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případné řešení sportoviště musí být úzce 
koordinováno s připravovanou stavbou 
vysokorychlostní tratě Praha-Běchovice – 
Poříčany. 
Odůvodnění: 
Ad Drážní doprava) 
Ad1) Změna Z2993/09, řešící změnu funkčního 
využití ploch z funkce louky a pastviny /NL/ na 
funkci louky a pastviny /NL/ s plovoucí značkou 
sportu /SP/, je celá situována v navrhovaném 
koridoru pro stavbu pilotního úseku 
vysokorychlostní tratě Praha-Běchovice – 
Poříčany. 
Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace podala dopisem č. j. 58260/2019-
SŽDC-GŘ-O26 ze dne 26.9.2019 návrh na 
aktualizaci Zásad územního rozvoje a změnu 
územního plánu pro vymezení návrhového 
koridoru pro stavbu pilotního úseku 
vysokorychlostní tratě Praha- Běchovice – 
Poříčany. Jelikož vymezení změny Z2993/09 je 
celé situováno v navrhovaném koridoru 
vysokorychlostní tratě Praha-Běchovice – 
Poříčany, požadujeme případné řešení sportoviště 
úzce koordinovat s připravovanou stavbou 
vysokorychlostní tratě. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964125 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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  
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pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964163 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964441 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964472 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964505 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963738 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963781 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963639 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na  
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základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Nedoporučeno 
 

2963711 
  

Upozorňujeme, že na všech třech předmětných 
parcelách ve vlastnictví hl. m. Prahy došlo v 
minulosti k výsadbě lesa a parcely jsou v KN 
zapsány jako lesní pozemky. Změna je 
nekoncepční a představuje rozvoj zastavitelných 
ploch do otevřené krajiny. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

300 MHMPP08W4B39 Jiné 
 

2964058 
  

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem 
státu, který tvoří především železniční dopravní 
cestu a plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje 
provozování, provozuschopnost, modernizaci a 
rozvoj železniční dopravní cesty a je oprávněným 
investorem v oblasti železniční infrastruktury. 
Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro 
zpracování koordinovaného stanoviska 
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního 
plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 
183/2006 Sb. 
Z hlediska koncepce rozvoje železniční 
infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření: 
 
 
Z2993/09 
 
 
Řešenou změnou je přidávána plovoucí značka 
sportu /SP/ k ploše s funkčním využitím pro louky a 
pastviny. Upozorňujeme, že dopisem č. j. 
58260/2019-SŽDC-GŘ-O26 ze dne 26.9.2019 
podala SŽDC návrh na AZÚR a změnu ÚP pro 
vymezení návrhového koridoru pro stavbu pilotního 
úseku VRT Praha-Běchovice - Poříčany. Vymezení  
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změny Z2993/09 je situováno celé v navrhovaném 
koridoru. Případné řešení sportoviště musí být 
úzce koordinováno s připravovanou stavbou VRT. 
 
 
Mimo uvedené nemáme k lokalitám, 
projednávaným v rámci vlny č. 09 další připomínky. 

  

             

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963812 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2963852 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963889 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963925 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce  
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zeleně, oplachu. atď. 
  

             

 

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

Jiné 
 

2963956 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963991 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 2996 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - ZMK Říčanský potok - plocha je celá v záplavovém území Říčanského a Běchovického potoka 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

všeobecně smíšené /SV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964184 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964209 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964240 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964269 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ze souboru prezentovaných změn územního 
plánu, které jsou souhrnně uvedeny společně s 
číselným označením v úvodu tohoto dopisu, se 
zájmů souvisejících s vodním hospodářstvím 
dotýkají následující změny: 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Částečný souhlas 
 

2964273 
  

Změna funkčního využití plochy v lokalitě soutoku 
Říčanského potoka a Rokytky z původního SV na 
ZMK. Se změnou souhlasíme, avšak 
upozorňujeme, že se plocha nachází též ve 
vymezené aktivní zóně záplavového území obou 
uvedených vodních toků. Proto uvádíme, že s 
ohledem na možná využití dle vyhl. č. 32/1999 Sb. 
hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů nelze v souladu s ust. § 67 
vodního zákona v ploše realizovat všechny aktivity, 
které vyhláška připouští, zejména jde o skupinové 
výsadby dřevin a doprovodné stavby související s 
plněním účelů vymezené plochy zeleně. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964306 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964354 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o  
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vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964393 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964110 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče  
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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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964148 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964426 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964457 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964490 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963723 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2963753 
  

Zábor ZPF 0,26 ha ve III. a IV. třídě ochrany, návrh 
plochy zeleně na úkor plochy všeobecně smíšené. 
Důvodem této změny je nevhodné umístění plochy 
v aktivní zóně záplavového území, proto je 
navrhováno její převedení do nezastavitelných 
ploch - ploch zeleně. Vzhledem k tomu, že 
požadavek je dostatečně odůvodněn, jedná se o 
půdy průměrné až podprůměrné kvality bez  
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návaznosti na plochy vymezené územním plánem 
k zemědělskému 
využití a plocha se nachází v zastavěném území, 
nemáme k návrhu připomínek. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963766 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963624 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob  
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výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963712 
  

Návrh zadání změny akceptujeme v severozápadní 
části (pozemcích MHMP), ostatní část požadujeme 
ponechat na stávající plochu /SV/ (soukromé 
pozemky). 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963797 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963825 
  

Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně 
vyhlášené záplavové území a aktivní zónu 
záplavového území vodního toku Říčanský potok 
IDVT 10100298 a Běchovický potok IDVT 
10102790. 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963837 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém  

   

           

             

              

 

Z 2996 / 09 
    

Str. 74 z 262 
  



             

          

hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963874 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963910 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963941 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963976 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Nedvězí , k.ú. Nedvězí u Říčan 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sportu /SP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964196 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964222 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964261 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami ke 
změnám: 
předmětné území se z části nachází v přírodním 
parku Říčanka, zřízeném nařízením RHMP č.  
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10/2014 Sb. HMP zejm. k ochraně krajinného rázu 
dle § 12 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb. Podle § 15 
odst. 2) shora citovaného nařízení nelze na území 
přírodního parku umísťovat – až na výjimky – nové 
stavby. Dále upozorňujeme, že změnou (z SP na 
SV) by došlo ke zvýšení přípustné míry 
zastavitelnosti území, která je v rámci plochy SP 
limitována na 20 %. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964292 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964322 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964370 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
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4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964409 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964126 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964164 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964442 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964473 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964506 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z  
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3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963739 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963782 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

Z 2999 / 09 
    

Str. 81 z 262 
 



             

 

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

Jiné 
 

2963640 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

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

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963703 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963813 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963853 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963864 
  

Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu 
VOJ Kozinec, je podmíněna nabytím právni moci 
územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu 
ON 800, ON 1000 ,,Č. stavby 40555 Zaokruhování 
vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap 
stavby), která je podmiňující pro obnovu 
vodovodního řadu DN 1200 Chodová - Kyjský uzel, 
ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS 
výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo 
jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy 
nemůže jeho vydání zaručit. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963890 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě,  
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je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963926 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963957 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963968 
  

Lokalita leží v povodí PČOV Nedvězí. V současné 
době je PČOV stavebně připravena pro dvě čistící 
linky. Nyní je vystrojena pouze jedna linka a druhá 
část slouží jako retenční nádrž, nebot' splašková 
kanalizace je v období srážek zatížena velkým 
množstvím balastních vod. Podmínkou pro 
vystrojení druhé linky PČOV je odstránění 
balastních vod (rekonstrukce kanalizace). Celková 
plánovaná kapacita PČOV Nedvězí bude po 
intenzifikaci a vystrojení obou linek činit 1100 EO. 
Upozorňujeme na to, že napojení nad plánovanou 
kapacitu nebude možné. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963992 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3001 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 10, k.ú. Malešice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch - oddělení VV a návaznost na OB 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964185 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964210 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964241 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964278 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964307 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964355 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964394 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964111 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964138 
  

• Změna Z 3001/09 - území ochranného pásma 
pražské památkové rezervace 
Výrok: 
Bez zásadních připomínek. 
Odůvodnění: 
Lokalita posuzované změny ÚP SÚ HMP leží na 
území ochranného pásmo pražské památkové  
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rezervace, určeného Rozhodnutím NV hl. m. Prahy 
o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981. Navrhovaná změna využití území není 
v rozporu s podmínkami ochrany uvedeného 
ochranného pásma. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964149 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964427 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964458 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964491 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
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Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963724 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963767 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
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v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963625 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu Sp.j. 
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8 Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu 
Sp.j. 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963690 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963798 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963838 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963875 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963911 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí  
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vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963942 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963977 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3003 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 1, k.ú. Staré Město 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch - Dům U Minuty 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně smíšené /SV/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964186 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964211 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964242 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964279 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964308 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964356 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964395 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964112 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964140 
  

• Změna Z 3003/09 - území Památkové 
rezervace v hl. m. Praze 
Výrok: 
Bez zásadních připomínek. 
Odůvodnění: 
Lokalita posuzované změny ÚP SÚ HMP leží na 
území Památkové rezervace v hl. m. Praze,  

  

            

             

 

Z 3003 / 09 
    

Str. 95 z 262 
 



             

          

prohlášené Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze 
dne 21. 7. 1971 o památkové rezervaci v hlavním 
městě Praze. Navrhovaná změna využití území 
není v rozporu s podmínkami ochrany určenými 
pro území památkové rezervace. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964150 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964428 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964459 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964492 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z  
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2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963725 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963768 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch.  
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Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963626 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu Sp.j. 
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8 Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu 
Sp.j. 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963691 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963799 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963839 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963876 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963912 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí  
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vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963943 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963978 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3005 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964197 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964223 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964252 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964293 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964323 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964371 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964410 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964127 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964165 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964443 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964474 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964507 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963740 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2963754 
  

Zábor ZPF 0,23 ha v I. třídě ochrany, návrh plochy 
čistě obytné na úkor ploch zeleně pro stavbu dvou 
rodinných domů. Z pohledu orgánu ochrany ZPF 
lze vymezení této plochy považovat za 
akceptovatelné, přestože se jedná o nejkvalitnější 
půdu, neboť prostorové umístění této lokality 
nenavazuje na plochy vymezené územním plánem 
k zemědělskému využití a tudíž nedojde k narušení 
organizace ZPF. Lokalita se nachází v zastavěném 
území (v proluce), a proto považujeme navrhované 
nezemědělské využití za akceptovatelné. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963783 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné  
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z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963642 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

Z 3005 / 09 
    

Str. 106 z 262 
 



              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963704 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963814 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963854 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963891 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963927 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí  
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vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963958 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963969 
  

Je nutno respektovat stávající kanalizační výtlak 
vedoucí přes řešené území. 

  

          

             

 

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

Jiné 
 

2963993 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3006 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Lipence , k.ú. Lipence 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

A) navýšení míry využití území B) změna funkčního využití části pozemku - stavební parcela 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, všeobecně smíšené /SV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

59 MČ Praha - Lipence, starosta 
Sp.j. 

Nesouhlas 
 

2963682 
   

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence usnesením 
Zastupitelstva MČ Praha-Lipence č. 189/2019, z 
jednání č. 11/11-2019 dne 4. 11. 2019 nesouhlasí 
se změnou ÚP u pozemku č. parc. 2350/4, 
2350/41, 2350/45, 2350/6, 2350/57, 2350/16, 
2350/51, 2350/44, 2350/46, 2350/18, 2350/8, 
2350/70, 2350/71, 2350/40 o celkové výměre 
9,696 m2 z OB-A a částečně také ZMK na OB-B - 
čistě obytné. 
 
 
Rada MČ Praha-Lipence usnesením č. 22/105, z 
jednání č. 22/10-2019 dne 21. 10. 2019 nesouhlasí 
se změnou ÚP a doporučuje zastupitelstvu vydat 
nesouhlasné stanovisko se změnou ÚP u pozemku 
č. parc. 2350/4, 2350/41, 2350/45, 2350/6, 
2350/57, 2350/16, 2350/51, 2350/44, 2350/46, 
2350/18, 2350/8, 2350/70, 2350/71, 2350/40 o 
celkové výměre 9,696 m2 z OB-A a částečně také 
ZMK na OB-B - čistě obytné. 

     

              

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy Sp.j. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964187 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964212 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

  

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964243 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964280 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964309 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964357 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994  
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Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964396 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964113 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a  
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https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964151 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964429 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964460 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964493 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963726 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2963755 
  

Zábor ZPF 0,04 ha v I. třídě ochrany, návrh plochy 
čistě obytné s kódem míry využití B na úkor plochy 
čistě obytné s kódem míry využití A a zeleň pro 
výstavbu rodinných domů. Z pohledu orgánu 
ochrany ZPF lze vymezení této plochy považovat 
za akceptovatelné, přestože se jedná o 
nejkvalitnější půdu. Dochází zejména ke změně 
kódu využití území, které již bylo územním plánem 
schváleno k zastavění. Pouze v malé míře se 
jedná o změnu z nezastavitelného území na 
zastavitelné. Prostorové umístění této lokality 
nenavazuje na plochy vymezené územním plánem 
k zemědělskému využití, a tudíž nedojde k 
narušení organizace ZPF. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963769 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963627 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18  
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zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963692 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963800 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963840 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
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1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963865 
  

PVS není správcem vodovodní sítě v k.ú. Lipence 
  

           

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963877 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963913 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963944 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963979 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního  
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obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3007 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Lochkov , k.ú. Lochkov          Praha 16, k.ú. Radotín 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití části pozemku  - výstavba RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 
 

2964175 
   

Z hlediska lesů: 
Se změnami č. Z 3007/09, Z 3008/09 souhlasíme, 
upozorňujeme ovšem, že se nalézají ve 
vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umísťování 
staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas 
orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Nedoporučeno 
 

2964232 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Ke změnám č. Z 3007/09, Z 3015/09, Z 3018/09 a 
Z 3026/09 máme následující připomínky. 
Navrhované změny se nachází v oblasti, kde  
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dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění. Ke změně č. Z 3015/09 dále uvádíme, že 
vzhledem k předpokladu, že navrhovaná změna 
může vyvolat významný nárůst dopravní intenzity v 
jejím okolí, upozorňujeme, že bude požadováno v 
rámci navazujících řízení zpracování rozptylové 
studie. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů 
záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – 
aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako 
závazný dokument s cílem v co nejkratší době 
dosáhnout imisních limitů na celém území města a 
trvale je udržet. Vhodným kompenzačním 
opatřením může být např. návrh výsadby zeleně 
nad rámec požadavku na výsadbu za kácení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964253 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964294 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964324 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964372 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
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Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964411 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964128 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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  
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pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964166 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964444 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964475 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964508 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas 
 

2964101 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme z hlediska zájmů sledovaného jevu 
č. 82a žádné připomínky, pokud bude dodržena 
ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska 
omezení výšky budoucí navrhované zástavby v 
území dotčených změnami Z 2977/09, Z 3007/09, 
Z 3008/09, Z 3018/09, Z 3029/09 a Z 3031/09. 
Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení 
podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963741 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2  

  

          

             

 

Z 3007 / 09 
    

Str. 122 z 262 
 



             

          

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2963756 
  

Zábor ZPF 0,13 ha ve IV. třídě ochrany, návrh 
plochy čistě obytné na úkor plochy sady, zahrady a 
vinice. Z doložených zákresů vyplývá, že na 
navrhované ploše se již nachází budovy (rodinné 
domy). Z tohoto důvodu považujeme daný návrh 
jako snahu o narovnání reálného stavu, a proto 
nemáme připomínek. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963784 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963643 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor  
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Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963705 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
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181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963815 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2963855 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963892 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963928 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963959 
  

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

Jiné 
 

2963994 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3008 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 16, k.ú. Radotín 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití části pozemků  - změna na čistě obytné území dle zbylých částí pozemku 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 
 

2964176 
   

Z hlediska lesů: 
Se změnami č. Z 3007/09, Z 3008/09 souhlasíme, 
upozorňujeme ovšem, že se nalézají ve 
vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umísťování 
staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas 
orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964213 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964262 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami ke 
změnám: 
upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (PS) ve prospěch 
ploch zastavitelných (OB). 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964281 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964310 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964358 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964397 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným  
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návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964114 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964152 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09  
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Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964430 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964461 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964494 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ  
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hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas 
 

2964099 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme z hlediska zájmů sledovaného jevu 
č. 82a žádné připomínky, pokud bude dodržena 
ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska 
omezení výšky budoucí navrhované zástavby v 
území dotčených změnami Z 2977/09, Z 3007/09, 
Z 3008/09, Z 3018/09, Z 3029/09 a Z 3031/09. 
Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení 
podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963727 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
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MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2963757 
  

Zábor ZPF 0,16 ha v V. třídě ochrany, návrh plochy 
čistě obytné na úkor plochy sady, zahrady a vinice. 
Vzhledem k tomu, že vymezovaná plocha se 
nachází na půdách V. třídy ochrany, navazuje na 
zastavitelné území a slouží k uspokojení bytové 
potřeby, považujeme navrhované nezemědělské 
využití za akceptovatelné. Prostorové umístění této 
lokality nenavazuje na plochy vymezené územním 
plánem k zemědělskému využití, a tudíž nedojde k 
narušení organizace ZPF. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963770 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963628 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není  
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možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963693 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963801 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963841 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 

 

   

           

             

              

 

Z 3008 / 09 
    

Str. 133 z 262 
  



             

          

Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963878 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963914 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963945 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963980 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
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U řadů 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. 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Lipence , k.ú. Lipence 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití části pozemků  - stavební parcela 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území C /ZVO-C/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 
zrušení VPS 44|VS|35 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

59 MČ Praha - Lipence, starosta 
Sp.j. 

Nesouhlas 
 

2963685 
   

MČ zažádala MHMP o výkup těchto pozemků na 
vytvoření středu městské části. Změna ÚP a tím i 
navýšení ceny je tedy nežádoucí. 
Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Lipence č. 
188/2019 z jednání č. 11/11-2019 dne 4. 11. 2019 
nesouhlasí MČ se změnou ÚP u pozemku č. parc. 
2220/1 o výměre 7.022 m2 z ZVO-C - ostatní a VV-
veřejná vybavenost na OB-B - čistě obytné. 
 
 
Rada MČ Praha-Lipence nesouhlasí se změnou 
ÚP usnesením č. 22/105 z jednání č. 22/10-2019 
dne 21. 10. 2019 a doporučuje zastupitelstvu vydat 
nesouhlasné stanovisko se změnou ÚP u pozemku 
č. parc. 2220/1 o výměre 7.022 m2 z ZVO-C - 
ostatní a VV-veřejná vybavenost na OB-B - čistě 
obytné. 

     

              

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
Sp.j. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
Sp.j. 

         

           

             

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964198 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964224 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

  

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964254 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964295 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964325 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964373 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších  

  

            

             

 

Z 3009 / 09 
    

Str. 137 z 262 
 



             

          

předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964412 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964129 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
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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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964167 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964445 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964476 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964509 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963742 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963785 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé,  
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na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963644 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 
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13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963706 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963816 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963856 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963866 
  

PVS není správcem vodovodní sítě v k. ú. Lipence. 
   

            

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963893 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl.  
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města Prahy. 
  

             

 

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

Jiné 
 

2963929 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963960 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963995 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3010 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 17, k.ú. Řepy 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

přeložka VTL plynovodu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

dle ÚP SÚ HMP výkres č. 10 
 

                  

 

Na: 
               

 

změna ÚP SÚ HMP výkres č. 10 dle záměru 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964179 
   

Z hlediska lesů: 
Změna navrhuje vymezení nové trasy VTL 
plynovodu vedoucí mj. přes lesní pozemek parc. č. 
1504/5 k. ú. Řepy. Funkční plochy se nemění. 
Jelikož byla přeložka VTL plynovodu již 
realizována, nemáme k předložené změně 
připomínky. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964214 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964244 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964282 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964311 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964359 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964398 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným  
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návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964115 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964153 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09  
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Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964431 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964462 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Částečný souhlas 
 

2964484 
  

Oblast plynárenství a produktovodů 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme za podmínky zakreslení VTL 
plynovodu DN 500 ze změny Z 3010/09 jako stav, 
zařazení vybraných změn technické infrastruktury 
mezi veřejně prospěšné stavby a za podmínky 
respektování ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964495 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
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Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Částečný souhlas 
 

2964517 
  

Oblast plynárenství a produktovodů 
Z hlediska možnosti plynofikace ploch se změnami 
využití charakteru zástavby (čistě či všeobecně 
obytné a všeobecně smíšené funkce, veřejné 
vybavenosti, obchodu a služeb) se dispoziční 
připojovací plynárenská zařízení úrovně místní 
distribuční sítě nacházejí v bezprostředním či 
blízkém dosahu. Konkrétní technické podmínky 
napojení (trasování a dimenzování nových 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro zástavbu 
na územích dle předložených návrhů změn vlny 09 
ÚP SÚ HMP budou investorům/vlastníkům 
pozemků nadále standardně stanovovány ze 
strany společnosti Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 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). 
Z jednotlivých změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy uplatňujeme připomínku k návrhu změny Z 
3010/09 (přeložka VTL plynovodu DN 500 do nové 
trasy východně od ul. Na Fialce II, Praha 17 - 
Řepy), která navrhuje přeložku VTL plynovodu z 
důvodu uvedení do souladu se stávajícím stavem. 
Tato přeložka byla již zrealizována jako vlastní 
investice společnosti v roce 2017 v rámci původně 
navržené stavební úpravy stávajícího VTL 
plynovodu (původní trasa VTL vedená mezi 
řadovými rodinnými domy byla zrušena a VTL 
plynovod byl umístěn do nově navržené trasy 
mimo stávající zástavbu ve veřejně přístupném 
prostoru), Jedná se o právoplatně vybudované, 
zkolaudované a provozované plynárenské 
zařízení, propojené do navazujícího VTL 
distribučního systému. Projednávání předmětné 
změny Z 3010/09 je tímto nutno považovat již  
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pouze za formální záležitost, jejímž hlavním 
účelem je aktualizace zákresu vedení VTL 
plynovodu (včetně jeho bezpečnostního pásma) 
dle skutečného stavu ve výkresové části ÚP SÚ 
HMP (výkres č. 4 - Plán využití ploch a výkres č. 10 
- Energetika), v dalším promítnutí i v 
připravovaném novém Metropolitním plánu Prahy. 
Zároveň požadujeme změnu Z 3010/09 v rámci 
změn vlny 09 ÚP SÚ HMP v příslušném textu 
„výroku" i „odůvodnění" charakterizovat jako 
veřejně prospěšnou stavbu (VPS) a jako takovou ji 
doplnit i do přehledové mapky VPS. 
Vybrané změny dopravní a technické infrastruktury 
budou navrženy ve smyslu §170 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), 
k zařazení do seznamu VPS. Tento požadavek byl 
již společností Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., uplatněn v jejím předešlém vyjádření zn. 
2016/OSDS/03583 ze dne 13. 9. 2016 k návrhu 
zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP. Obecně pro 
respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení distribuční 
soustavy (včetně systému a objektů jejich aktivní 
protikorozní ochrany) v rámci navrhovaných změn 
požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (energetický 
zákon), zvláště s důrazem na § 68, 69 (s 
upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 
3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, 
čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 1594 
(386410), 12186 a technických pravidel G 702 01, 
702 04, 905 01, 605 02, 920 25). 
 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963728 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ  
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HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963771 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963629 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska  
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dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963694 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963802 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963842 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
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2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963879 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963915 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963946 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963981 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3011 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 22, k.ú. Uhříněves 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití pozemku nebo části pozemku - náprava s ohledem na skutečné využití území RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964199 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964225 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964263 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami ke 
změnám: 
upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci  
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nezastavitelných ploch zeleně (ZMK) ve prospěch 
ploch zastavitelných a dále na to, že řešené území 
zasahuje do systému ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 
písm. a) a § 4 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., 
jehož ekologickostabilizační funkci není možno 
narušit. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964296 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964326 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964374 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964413 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným  
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návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964130 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964168 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09  
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Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964446 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964477 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964510 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ  
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hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963743 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2963752 
  

Dle uvedených informací se u předmětných ploch 
jedná o narovnání reálného stavu, proto k nim 
nemáme připomínek. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963786 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského Sp.j. 

Jiné 
 

2963645 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

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

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963707 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963817 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963826 
  

Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně 
vyhlášené záplavové území a aktivní zónu 
záplavového území vodního toku Říčanský potok 
IDVT 10100298. 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963857 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963894 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963930 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí  
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vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963961 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963996 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 

  

          

            

             

 

Z 3011 / 09 
    

Str. 160 z 262 
 



                  

 

Z 3014 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Dolní Počernice , k.ú. Dolní Počernice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - rekreační chaty 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

louky, pastviny /NL/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

louky, pastviny /NL/, zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964200 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964226 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964264 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami ke 
změnám: 
předmětné území se nachází v přírodním parku 
Klánovice-Čihadla, zřízeném nařízením RHMP č.  
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10/2014 Sb. HMP zejm. k ochraně krajinného rázu 
dle § 12 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb. Podle § 15 
odst. 2) shora citovaného nařízení nelze na území 
přírodního parku umísťovat – až na výjimky – nové 
stavby. Dále upozorňujeme, že změnou by došlo k 
redukci nezastavitelných ploch přírodě blízké 
zeleně (ZMK + NL). 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964297 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964327 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964375 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
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4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964414 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964131 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964169 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964447 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964478 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Nesouhlas 
 

2964485 
  

Oblast elektroenergetiky  
Nesouhlasíme s návrhem dílčí změny Z 3014/09. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964511 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z  
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2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Nesouhlas 
 

2964518 
  

Oblast elektroenergetiky 
Upozorňujeme, že dílčí změna Z 3014/09 
(zahrádky a zahrádkové osady v k. ú. Dolní 
Počernice) je ve střetu se stávajícím vedením 
zvláště vysokého napětí 220 kV s provozním 
označením V205/206 a s jeho ochranným 
pásmem. Využití navrhované funkce se neslučuje s 
omezeními vyplývajícími z provozu tohoto zařízení. 
V plánu je rovněž posílení tohoto vedení v podobě 
přestavby na dvojité vedení 400 kV. Z tohoto 
důvodu požadujeme ponechat funkční využití ploch 
dle platného stavu v územním plánu. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963744 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle  
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ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963787 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963646 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č.  
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44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Jiné 
 

2963713 
  

Do odůvodnění požadujeme doplnit nedopatřením 
vynechaný text: „Využití území je omezeno 
stávajícím vedením 220 kV a jeho ochranným 
pásmem. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963818 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963858 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Částečný souhlas 
 

2963867 
  

Upozorňujeme, že středem pozemku parc. č. 
1421/2 prochází Káranské řady 2 x DN 1100, které 
je nutno respektovat včetně jejich ochranných 
pásem. 

  

          

            

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963895 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963931 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963962 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963997 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3015 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 12, k.ú. Modřany 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - polyfunkční zástavba 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

nerušící výroby a služeb /VN/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

32 MČ Praha 12, starosta Sp.j. Souhlas 
 

2963659 
   

V reakci na oznámení o konání společného jednání 
o návrzích změn Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-032-032-
19 ze dne 13. 6. 2019 mimo jiné souhlasila s 
pořizovanou změnou Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy ze stávající funkční plochy VN - 
nerušící výroby a služeb na funkční plochu SV - 
všeobecně smíšenou na pozemcích parc. č. 265/4, 
265/13 a části pozemku par. č. 265/7 v k. ú. 
Modřany. Tato změna je pořizována pod Vaším 
evidenčním číslem Z 3015/09. 

     

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964188 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Nedoporučeno 
 

2964233 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Ke změnám č. Z 3007/09, Z 3015/09, Z 3018/09 a 
Z 3026/09 máme následující připomínky. 
Navrhované změny se nachází v oblasti, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění. Ke změně č. Z 3015/09 dále uvádíme, že 
vzhledem k předpokladu, že navrhovaná změna 
může vyvolat významný nárůst dopravní intenzity v 
jejím okolí, upozorňujeme, že bude požadováno v 
rámci navazujících řízení zpracování rozptylové 
studie. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů 
záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – 
aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako 
závazný dokument s cílem v co nejkratší době 
dosáhnout imisních limitů na celém území města a 
trvale je udržet. Vhodným kompenzačním 
opatřením může být např. návrh výsadby zeleně 
nad rámec požadavku na výsadbu za kácení. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964245 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964283 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964312 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu Sp.j. 
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4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964360 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964399 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964116 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP  
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ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964154 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964432 
  

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  

  

          

            

             

 

Z 3015 / 09 
    

Str. 172 z 262 
 



             

          

státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964463 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964496 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963729 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
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MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963772 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963630 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního  
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ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963695 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963803 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963843 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
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2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963868 
  

Plánovaná výstavba může být, realizována po 
přepojení území na tlakové pásmo č. 2020. 

  

          

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963880 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963916 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963947 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963982 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v  
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hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Dolní Měcholupy , k.ú. Dolní Měcholupy 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ všeobecně obytné s kódem míry využití území C /OV-C/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964201 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964227 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964265 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami ke 
změnám: 
upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (PS) ve prospěch  
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ploch zastavitelných (SV). 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964298 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964328 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964376 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964415 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964132 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964170 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964448 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964479 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964512 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963745 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2963758 
  

Zábor ZPF 0,20 ha ve III. třídě ochrany, návrh 
plochy všeobecně smíšené pro výstavbu rodinného 
domu na úkor plochy sady, zahrady a vinice / 
všeobecně obytné v územní rezervě. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o výstavbu rodinného domu na 
druhu pozemku zahrada s přímou návazností na 
zastavěné území a záborem ZPF budou dotčeny 
půdy průměrné kvality, považujeme návrh této 
plochy za akceptovatelný. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963788 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy  
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postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963647 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

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

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963708 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963819 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963859 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963896 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963932 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou  
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strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963963 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963998 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3018 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Smíchov 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch části pozemku - zástavba obytným domem nebo zařízením pro obchod a služby 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně obytné /OV/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964189 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Nedoporučeno 
 

2964234 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Ke změnám č. Z 3007/09, Z 3015/09, Z 3018/09 a 
Z 3026/09 máme následující připomínky. 
Navrhované změny se nachází v oblasti, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů  

     

              

                 

                  

 

Z 3018 / 09 
    

Str. 186 z 262 
   



             

          

znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění. Ke změně č. Z 3015/09 dále uvádíme, že 
vzhledem k předpokladu, že navrhovaná změna 
může vyvolat významný nárůst dopravní intenzity v 
jejím okolí, upozorňujeme, že bude požadováno v 
rámci navazujících řízení zpracování rozptylové 
studie. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů 
záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – 
aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako 
závazný dokument s cílem v co nejkratší době 
dosáhnout imisních limitů na celém území města a 
trvale je udržet. Vhodným kompenzačním 
opatřením může být např. návrh výsadby zeleně 
nad rámec požadavku na výsadbu za kácení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964266 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
b) Souhlasíme s následujícími připomínkami ke 
změnám: 
upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZP) ve prospěch 
ploch zastavitelných (OV) a dále na to, že řešené 
území zasahuje do nadregionálního systému 
ÚSES, ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a § 4 odst. 1) 
zákona č.114/1992 Sb., jehož ekologicko-
stabilizační funkci není možno narušit. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964284 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964313 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964361 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
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Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964400 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964117 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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.  
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20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Nesouhlas 
 

2964141 
  

• Změna Z 3018/09 - území Památkové zóny 
Smíchov 
Výrok: 
Ministerstvo kultury nesouhlasí a požaduje 
zachovat stávající využití dle platného ÚP SÚ 
HMP. 
Odůvodnění: 
Jedná se o území Památkové zóny Smíchov. 
Návrh této dílčí změny je v rozporu zejména s body 
a), b) a e) článku 3 podmínek ochrany stanovenými 
pro dané území na základě Vyhlášky hlavního 
města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Na základě tohoto legislativního předpisu 
je deklarována ochrana urbanistické struktury 
plošně památkově chráněného území, tak i 
ochrana charakteru pozemků, historických zahrad 
a parků i doplňkové parkové - zahradních ploch a 
prvků, které tvoří nedílnou součást historického 
prostředí památkové zóny. 
Je zcela evidentní, že změna využití území je 
navrhována na úkor parkových ploch, chráněných 
na základě výše uvedené vyhlášky HMP. S 
návrhem, který by zmenšoval rozsah památkově 
chráněných, zvláště parkových ploch, nelze 
souhlasit. Předkládané řešení by mohlo vést k 
ohrožení kulturních hodnot na území Památkové 
zóny Smíchov, kterými parkové plochy jako celek 
bezesporu jsou. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964155 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964433 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964464 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964497 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas 
 

2964100 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme z hlediska zájmů sledovaného jevu 
č. 82a žádné připomínky, pokud bude dodržena 
ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska 
omezení výšky budoucí navrhované zástavby v 
území dotčených změnami Z 2977/09, Z 3007/09, 
Z 3008/09, Z 3018/09, Z 3029/09 a Z 3031/09. 
Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení 
podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963730 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP  
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následující: 
  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963773 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963631 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které  
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nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Nesouhlas 
 

2963714 
  

Nesouhlasíme se změnou. Dochází sice jen k 
částečné redukci územního systému ekologické 
stability - konkrétné nadregionálního biokoridoru 
N3/5, ale jedná se o funkční část biokoridoru a 
dojde k jeho zúžení pod minimální šířku určenou 
metodikou vymezování ÚSES, takže změnu je 
třeba považovat za systémově nevhodnou. Dále se 
podle UAP hl. m. Prahy jedná o pohledově 
exponované svahy, konkrétně pak pohledově 
významné svahy hlavní. Změna znamená i redukci 
celoměstského systému zeleně. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963804 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963844 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
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2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963881 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963917 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963948 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963983 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3020 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch - stavba RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964202 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964228 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964255 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964299 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964329 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964377 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964416 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964133 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964171 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964449 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964480 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964513 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963746 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2963759 
  

Zábor ZPF 0,23 ha ve IV. třídě ochrany, návrh 
plochy čistě obytné na úkor plochy zeleně. 
Vzhledem k tomu, že vymezovaná plocha se 
nachází na půdách IV. třídy ochrany v proluce a 
slouží k uspokojení bytové potřeby, považujeme 
navrhované nezemědělské využití za 
akceptovatelné. Prostorové umístění této lokality 
nenavazuje na plochy vymezené územním plánem 
k zemědělskému využití, a tudíž nedojde k 
narušení organizace ZPF. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963789 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch.  
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Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963648 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

  

          

            

             

 

13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu Sp.j. 
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8 Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu 
Sp.j. 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963709 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963820 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963860 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963897 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963933 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí  
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vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963964 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963999 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3021 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Satalice, k.ú. Satalice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964203 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964229 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964256 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
    

               

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964300 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

    

            

              

               

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964330 
  

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

    

            

              

               

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

           

             

               

 

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

Nedoporučeno 
 

2964104 
  

V souladu s oznámením čj. MHMP 1940381/2019 
o projednání návrhu změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. 
Prahy a oznámením čj. MHMP 1844589/2019 o 
projednání návrhu změn vlny 10 ÚP SÚ hl. m. 
Prahy Vám zasíláme jako orgán výkonu státní 
správy v přenesené působnosti na úseku prevence 
závažných havárií příslušný podle § 43 písm. e) 
zákona 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, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o prevenci závažných 
havárií“), připomínky k návrhu vybraných změn. 
 
 
Jedná se o změny č. Z 3091/10 a č. Z 3021/09 
spočívající ve změně funkčního využití ploch v 
katastrálním území Satalice. V obou případech je 
navrhována změna z funkční plochy zeleň městská 
a krajinná (ZMK) na funkční využití čistě obytné 
(OB). Změny těchto ploch se nacházejí v dosahu 
havarijních projevů specifikovaných v posouzení 
rizik závažné havárie objektu Flaga s.r.o. – Plnírna 
Satalice. Jedná se o objekt zařazený do skupiny B 
ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií, tj. 
objekt, v němž je umístěno velké množství 
nebezpečných látek. V okolí tohoto objektu je 
Magistrátem hl. m. Prahy stanovena zóna 
havarijního plánování, která je definována 
zákonem o prevenci závažných havárií jako území, 
ve kterém jsou uplatňovány požadavky ochrany 
obyvatelstva a požadavky územního rozvoje z 
hlediska havarijního plánování formou vnějšího 
havarijního plánu. Důvodem stanovení zóny 
havarijního plánování je možnost vzniku 
mimořádné události v podobě závažné havárie s 
účastí 
nebezpečných chemických látek a směsí. Výše  

 

Dne 4. 6. 2020 se konalo dohodovací jednání ke 
stanovisku Odboru bezpečnosti MHMP (dále jen 
„BEZ“), (č.j. MHMP 2208571/2019, ze dne 6. 11. 
2020) uplatněného v rámci společného jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy. 
BEZ ve svém stanovisku vyjádřil nesouhlas se 
změnou Z 3021/09 ÚP SÚ HMP. 
Mgr. Cyrusová, jakožto zástupkyně BEZ, 
upozornila na možné scénáře případné havárie v 
areálu Flaga s.r.o. a na jejich následky na životy a 
zdraví lidí a na majetek v okolí tohoto objektu. 
Za pořizovatele vysvětlil Ing. Skopec proces 
pořizování a s tím související úkony po obdržení 
nesouhlasného stanoviska. 
Následně probíhala diskuze o havarijní zóně a 
dalším možném plánování v dané oblasti. 
V závěru jednání byla problematika vysvětlena a 
dohodlo se řešení, že do odůvodnění návrhu 
změny Z 3021/09, kapitoly F, budou doplněny 
informace o zóně havarijního plánování. 
Konkrétně se bude jednat o následující text: 
Lokalita se nachází v zóně havarijního plánování 
objektu, který dle zákona č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií, spadá do skupiny B. 
Vzhledem k množství a druhů, skladovaných 
nebezpečných látek je tento objekt potenciálním 
zdrojem závažné havárie. 
 
 
Dne 25. 6. 2020 bylo doručeno vyjádření k 
upravenému vypořádání stanoviska odboru 
bezpečnosti uplatněného k návrhu změny Z 
3021/09 s následujícím textem: 
upravené vypořádání našeho stanoviska k návrhu 
zmény Z 3021 vlny 09 ÚP SÚ hlavního města 
Prahy, které jsme obdrželi jako přílohu dopisu čj. 
MHMP868639/2020, sp. zn.S-MHMP 
1940381/2019, akceptujeme. 
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zmíněné posouzení rizik závažné havárie je 
součástí tzv. bezpečnostní zprávy, která je 
dokumentem zpracovaným provozovatelem na 
základě zákona o prevenci závažných havárií a 
schvalovaným Magistrátem hl. m. Prahy. 
 
 
Poslední platná verze bezpečnostní zprávy je k 
dispozici na odboru bezpečnosti, oddělení 
preventivní ochrany, kde je možné se seznámit s 
předpokládanými následky a dosahy případné 
havárie. 
Hlavní provozovanou činností společnosti Flaga 
s.r.o. je distribuce plynných paliv. V areálu plnírny 
a skladu v Satalicích je nakládáno se 
zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG, 
propylen). Ty jsou zde stáčeny z železničních 
cisteren a autocisteren, přečerpávány, skladovány 
v zásobnících, plněny do tlakových láhví nebo 
automobilových cisteren a následně distribuovány 
k zákazníkům. Projektovaná kapacita skladu je cca 
1 200 t zkapalněných uhlovodíků. Kapalné 
uhlovodíkové plyny jsou klasifikovány jako hořlavé 
plyny kategorie 1. 
 
 
Skladované látky jsou tedy hořlavé a ve směsi se 
vzduchem výbušné a jako takové představují 
potenciální riziko pro své okolí. Nejzávažnějšími 
projevy případné havárie jsou tepelná radiace, 
tlaková vlna a rozlet fragmentů do velké 
vzdálenosti. Z posouzení rizik závažné havárie 
vyplývá, že dosah havarijních projevů je 
předpokládán do vzdálenosti cca 1 km. Je nutné 
počítat s fatálními zraněními osob nejen na volném 
prostranství, ale i v budovách. Předmětem změn 
funkčního využití ploch na čistě obytné je nová 
bytová výstavba a výstavba rodinných domů. Ta 
bude mít za následek zvýšení počtu osob 
ohrožených následky případné havárie. 
Z výše uvedených důvodů odbor bezpečnosti 
Magistrátu hl. m. Prahy opakovaně vyjadřuje svůj 
nesouhlas se změnami funkčního využití ploch v 
řešené lokalitě na čistě obytnou. Odboru územního 
rozvoje byla již v předchozím období zaslána 
obdobná vyjádření ke zpracované územní studii 
Praha – Satalice čj. MHMP 652217/2017 a územní 
studii lokality Na Hutích, Praha – Kyje čj. MHMP 
179975/2019, rovněž byly zaslány připomínky k 
návrhu změn vlny 18 ÚP SÚ hl. m. Prahy čj. 
MHMP 1837777/2019. 
V této souvislosti opět poukazujeme na ustanovení 
§ 49 odst. 4 písm. c) zákona o prevenci závažných 
havárií, podle kterého krajský úřad zajišťuje, aby 
se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a 
omezení jejich následků při udržování vzájemných 
odstupů mezi objekty 
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a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi 
navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními 
trasami, rekreačními oblastmi a územími 
chráněnými podle jiných právních předpisů (např. 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů), a to při územním plánování 
podle stavebního zákona. Uvedené ustanovení je 
implementací článku 13 „Územní plánování“ 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/18/EU, tzv. směrnice SEVESO III. V této 
souvislosti si znovu dovolujeme připomenout 
rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 9. 2011 ve 
věci C-53/10, dle kterého směrnice SEVESO 
členským státům jednoznačně ukládá povinnost při 
vypracování politiky územního plánování brát v 
úvahu potřebu udržovat příslušné vzdálenosti a 
přinejmenším implicitně tyto vzdálenosti určit 
(podrobněji viz např. naše stanovisko k návrhu MP 
čj. MHMP 1133667/2018). 
Je třeba rovněž znovu zmínit, že objekty zařazené 
do skupiny A nebo B a zóny havarijního plánování 
vymezené na základě zákona o prevenci 
závažných havárií jsou zahrnuty do databáze 
územně analytických podkladů jako sledované jevy 
č. 84 a 109 přílohy 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Výstavba v řešené lokalitě by tedy měla 
být jejich existencí limitována. 
Žádáme o informaci, jak byly naše připomínky 
vypořádány. 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964378 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4  
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odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964417 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964134 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 §  
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50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964172 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964450 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964481 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964514 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
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Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963747 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2963760 
  

Zábor ZPF 0,03 ha v I. třídě ochrany, návrh plochy 
čistě obytné na úkor plochy zeleně. Z pohledu 
orgánu ochrany ZPF lze vymezení této plochy 
považovat za akceptovatelné, přestože se jedná o 
nejkvalitnější půdu. Prostorové umístění této 
lokality nenavazuje na plochy vymezené územním 
plánem k zemědělskému využití, a tudíž nedojde k 
narušení organizace ZPF. Lokalita se nachází v 
zastavěném území a slouží k uspokojení bytové 
potřeby. 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963790 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963649 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na  
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základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Jiné 
 

2963715 
  

Upozorňujeme, že současně je pořizována změna 
3091/10 řešící stejné území. Změny je nutno 
koordinovat. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963821 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963861 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963898 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující  
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připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963934 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963965 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963970 
  

Lokalita leží v povodí PČOV Kbely; vzhledem k její 
omezené kapacitě bude napojení možné až po 
dokončení její intenzifikace a po zahájení 
zkušebního provozu. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2964000 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3023 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno toku“ 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zakreslený závazný prvek „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno roku“ (výkresy č. 9 a č. 33) 
 

                  

 

Na: 
               

 

zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno roku“ (výkresy č. 9 a č. 33) 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964190 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964215 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964246 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964285 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964314 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964362 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964401 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964118 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964156 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964434 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964465 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964498 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963731 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963774 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963632 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že  
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OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963696 
  

Bez připomínek. 
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963805 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963845 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963882 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963918 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963949 
  

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  
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zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963984 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3024 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 11, k.ú. Háje 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - stabilizace plochy v souladu se skutečným využíváním 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964191 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964216 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964247 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964286 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964315 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964363 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964402 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964119 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964157 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964435 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964466 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964499 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963732 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963775 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963633 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že  
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OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963697 
  

Bez připomínek. 
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963806 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963846 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963883 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963919 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963950 
  

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  
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zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963985 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3025 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964192 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964217 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964248 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964287 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964316 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964364 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964403 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964120 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964158 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964436 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964467 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964500 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963733 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963776 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963634 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že  
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OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963698 
  

Bez připomínek. 
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963807 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963847 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

   

           

             

              

 

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

Částečný souhlas 
 

2963884 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963920 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

   

           

             

              

 

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

Jiné 
 

2963951 
  

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  
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zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963986 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3026 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Zličín, k.ú. Sobín 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - ztotožnění hranice zastavitelné plochy s hranicí bezpečnostního pásma VTL 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964193 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Nedoporučeno 
 

2964235 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Ke změnám č. Z 3007/09, Z 3015/09, Z 3018/09 a 
Z 3026/09 máme následující připomínky. 
Navrhované změny se nachází v oblasti, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto  
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upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění. Ke změně č. Z 3015/09 dále uvádíme, že 
vzhledem k předpokladu, že navrhovaná změna 
může vyvolat významný nárůst dopravní intenzity v 
jejím okolí, upozorňujeme, že bude požadováno v 
rámci navazujících řízení zpracování rozptylové 
studie. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů 
záměrů budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – 
aglomerace Praha CZ01, který přijalo HMP jako 
závazný dokument s cílem v co nejkratší době 
dosáhnout imisních limitů na celém území města a 
trvale je udržet. Vhodným kompenzačním 
opatřením může být např. návrh výsadby zeleně 
nad rámec požadavku na výsadbu za kácení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964249 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964288 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964317 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964365 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších  
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předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964404 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964121 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
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Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964159 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964437 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964468 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964501 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963734 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2963761 
  

Zábor ZPF 0,12 ha ve III. třídě ochrany, návrh 
plochy všeobecně obytné na úkor plochy orné 
půdy, plochy pro pěstování zeleniny. Důvodem je 
rozšíření zastavitelné plochy na hranici 
bezpečnostního pásma VTL plynovodu. Vzhledem 
k tomu, že se jedná pouze o zarovnání již 
vymezené všeobecně obytné plochy na hranici 
pásma VTL plynovodu tak, aby mohlo dojít k 
optimálnímu využití plochy, a záborem mají být 
dotčeny půdy průměrné kvality, 
považujeme návrh za akceptovatelný. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963777 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963635 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního  
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ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963699 
  

Bez připomínek. 
   

            

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963808 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963848 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
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2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963885 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963921 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963952 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963971 
  

Lokalita leží v povodí PČOV Sobín; vzhledem k její 
omezené kapacitě bude napojení možné až po 
přepojení tohoto povodí do celoměstské 
kanalizační sítě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963987 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
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U řadů 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. 
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Z 3031 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 11, k.ú. Chodov 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - stabilizace plochy v souladu se stávajícím využitím (zdravotní a sociální péče) 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

veřejné vybavení /VV/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964204 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964230 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964257 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z 
3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023- 
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26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964301 
  

K ostatním změnám z uvedeného souboru 
nemáme připomínky. 
 

 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964331 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964379 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

            

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964418 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964135 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
 
 
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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964173 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964451 
  

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 § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964482 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964515 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn  
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tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. Částečný souhlas 
 

2964102 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
neuplatňujeme z hlediska zájmů sledovaného jevu 
č. 82a žádné připomínky, pokud bude dodržena 
ochrana stávajících RRL spojů MV z hlediska 
omezení výšky budoucí navrhované zástavby v 
území dotčených změnami Z 2977/09, Z 3007/09, 
Z 3008/09, Z 3018/09, Z 3029/09 a Z 3031/09. 
Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení 
podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem, byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963748 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP  
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následující: 
  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963791 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963651 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit 
nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které  
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nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Nesouhlas 
 

2963716 
  

S návrhem změny nesouhlasíme. 
Změna je bezpředmětná - v ploše /OB/ je 
umožněno zařízení sociální péče. Všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví MHMP, ve správě MČ 
P 11, a je zcela v kompetenci MČ zachovat 
zařízení zdravotní a sociální péče v této ploše i bez 
změny ÚP. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963822 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

   

             

              

 

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

Jiné 
 

2963862 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové  
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dokumentace. 
  

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963899 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963935 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963966 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2964001 
  

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 řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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Z 3033 / 09 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 6, k.ú. Bubeneč 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

Úprava (rozšíření) hranice záplavového území kategorie A  - odstranění nesouladu vymezení funkčního využití území a vymezení hranice záplavového 
území A2 k ochraně zajišťované individuálně 

 

                  

 

Z: 
               

                  

 

dle planého ÚP (výkresy č. 9, 33) 
 

                  

 

Na: 
               

 

dle zákresu (výkresy č. 9, 33) 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

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

             

               

                  

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

             

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964205 
   

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

     

              

                 

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964231 
   

Z hlediska ochrany ovzduší: 
souhlasíme bez připomínek. 

     

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964258 
   

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
a) Souhlasíme bez připomínek ke změnám: 
Z 2977/09, Z 2981-83/09, Z 2986-87/09, Z 
2996/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005-07/09, Z  
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3009-10/09, Z 3015/09, Z 3020-21/09, Z 3023-
26/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964270 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Ze souboru prezentovaných změn územního 
plánu, které jsou souhrnně uvedeny společně s 
číselným označením v úvodu tohoto dopisu, se 
zájmů souvisejících s vodním hospodářstvím 
dotýkají následující změny: 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964274 
  

Úprava hranice chráněného záplavového území v 
prostoru bývalých papíren v Bubenči a posun linie 
protipovodňových opatření zajišťovaných 
individuálně (zvětšení plochy chráněného území o 
pás vedený podél západního okraje zatrubněného 
Dejvického potoka). Dosud byla trasa Dejvického 
potoka vedena vně chráněného území. Teritorium 
se nachází mimo aktivní zónu záplavového území. 
Se změnou souhlasíme, pouze upozorňujeme, že 
pokud má být protipovodňové opatření účinné, je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost zatrubněnému 
Dejvickému potoku, jehož trasa bude procházet 
přes území chráněné individuálními 
protipovodňovými opařeními. Je tedy třeba v 
případě potřeby provést sanaci potrubí či dalších 
objektů (šachty) nebo navrhnout a provést přeložku 
tohoto potrubí mimo chráněné území. 

  

          

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 
 

2964332 
  

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

  

          

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

         

           

             

 

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

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Jiné 
 

2964380 
  

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem 
a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále 
stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 
 
 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 
40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,  
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podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, 
k návrhu změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. Souhlas 
 

2964419 
  

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, 
námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a 
vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změn vlny 09 územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy a požadavky neuplatňujeme, 
jelikož řešené změny jsou situovány 
mimo námi sledované zájmy. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Jiné 
 

2964136 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
Památková rezervace v hl. m. Praze prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
Světové kulturní dědictví - Historické jádro 
Prahy zapsané na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví v Santa Fe, USA, 14. 12. 1992; 
vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 1. 
Památková zóna Smíchov v městské části Praha 
5, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP 
ČR pod číslem rejstř. 2210. 
Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981 a jeho doplňek 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web 
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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 § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší zprávy, sděluje k návrhům změn vlny 
09 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující. 
 

 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964143 
  

• Změna Z 3033/09 - území ochranného pásma 
pražské památkové rezervace 
Výrok: 
Bez zásadních připomínek. 
Odůvodnění: 
Lokalita posuzované změny ÚP SÚ HMP leží na 
území ochranného pásmo pražské památkové 
rezervace, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981. Navrhovaná změna využití území není 
v rozporu s podmínkami ochrany uvedeného 
ochranného pásma. 

  

            

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. Bez připomínek 
 

2964174 
  

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k návrhům změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy žádné další zásadní připomínky a 
požadavky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

         

           

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

         

           

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2964452 
  

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  
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pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Bez připomínek 
 

2964483 
  

Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
S návrhem změn vlny 09 ÚPSÚ hlavního města 
Prahy souhlasíme bez připomínek. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 
 

2964516 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 09 (Z 
2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 
2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 
2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, 
Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 
3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 
3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 
3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 
3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3133/09) ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Návrhem těchto změn 
tak nedojde k omezení ochrany a využití 
nerostného bohatství na území hlavního města 
Prahy 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963749 
  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) 
obdrželo v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 5 
obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 
55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, oznámení 
o konání společného jednání o návrzích změn vlny 
09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“), u nichž 
nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. 
MŽP uplatňuje k návrhům změn vlny 09 ÚP SÚ 
HMP v souladu s ustanovením § 50 odst. 2  
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stavebního zákona následující stanovisko. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“): 
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „ZPF“) příslušný dle 
ustanovení § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF 
uvádí k předmětným změnám vlny 09 ÚP SÚ HMP 
následující: 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

Jiné 
 

2963792 
  

Závěrem upozorňujeme, že předložené návrhy 
změn zmiňují v textové části výroku, že parcelní 
čísla pozemků, jichž se navrhované změny týkají, 
jsou uvedena v grafické části návrhů. Po 
prostudování všech grafických částí však musíme 
konstatovat, že parcelní čísla nejsou v grafických 
částech čitelná, a to zejména z důvodu malé 
podrobnosti předložených map. Není tak zřejmé, 
na kterých částech pozemků se změny vymezují. 
Požadujeme 
v návrzích uvést parcelní čísla tak, aby bylo možné 
z nich vycházet při posuzování jednotlivých ploch. 
Dále upozorňujeme, že veškeré předložené mapy 
postrádají legendu, a proto lze pouze dovozovat, 
co jednotlivé barevně odlišené plochy znázorňují. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963652 
  

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ze dne 
27.9.2019 č.j. MHMP 1940381/2019 
zaevidovanému Obvodním báňským úřadem pro 
území Hlavního města Prahy a kraje 
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 27.9.2019 
pod č.j. SBS 34801/2019/OBÚ-02, sdělujeme, že 
OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v 
daném území je situován stávající dobývací prostor 
Řeporyje, jejichž správou je pověřena organizace 
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 
849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011. Dle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., 
horního zákona, je stanovení a změna dobývacího 
prostoru i rozhodnutím o změně využití území v 
rozsahu 
jeho vymezení na povrchu. Dle ustanovení § 24 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, 
stanovením dobývacího prostoru vzniká oprávnění 
organizace k dobývání výhradního ložiska. 
Navrhované plochy pro obytná území jsou 
umístěny uvnitř stávajícího dobývacího prostoru, 
kde se nachází výhradní ložisko nerostu a není zde 
vyloučena budoucí těžba. Z toho důvodu není 
možné zde zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska Dle § 18 
zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit  
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nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je 
možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-
li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení 
nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo 
znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. Dle ustanovení § 19 zákona č. 
44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a 
zařízení v chráněném ložiskovém území, které 
nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný 
orgán podle zvláštních právních předpisů jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne 
podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo 
zařízení. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Jiné 
 

2963717 
  

V textu odůvodnění návrhu změny má být uvedeno 
“Dojde k rozšíření kategorie A záplavového území, 
a to konkrétně pro A1 - záplavové území určené 
pro Q2002 k ochraně zajišťované individuálně. 
Označení a mylné uvedení v textu odůvodnění A2 - 
... je zapříčiněno chybou/rozporem, která byla do 
legendy výkresu č. 33 zavedena změnou Z 
2832/00. Náprava tohoto chybného stavu by měla 
proběhnout na základě podnětu na změnu ÚP č. 
55/2019. 
Rozpor se týká v legendě uvedených závazných 
prvků Kategorie A - určená k ochraně, kde pro 
vybrané barevné znázornění jsou chybně uvedeny 
popisky. Vymezení vlastních linií protipovodňových 
opatření a zobrazení v legendě je v pořádku. I na 
základě tohoto faktu je současné vymezení 
zavádějící a nesprávné, neboť např. linie hovoří o 
zajištění městem a vymezená barva u ní o zajištění 
individuálně, to samé průtoky. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 
 

2963823 
  

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 změn 
vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963863 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudováni 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hI. města Prahy. 
2. V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2963900 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1. U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963936 
  

2. Při řešení problematiky dest'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalite přirozený 
odtok dest'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu. atď. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963967 
  

V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2964002 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami  
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vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U řadů do DN 500 včetně přípojek-1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U řadů nad DN 500-2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemu a dalších objektů-2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
 
 
U řadů 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. 
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