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Informativní seznam stanovisek, připomínek a podnětů k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP 
 

Z 2976 / 09 
MČ Praha - Suchdol, k.ú. Suchdol           6/4, 6/12, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 12, 13/1, 13/54, 13/55, 2195/25, 2195/27, 2195/35, 2195/40, 2216/1, 2296/1, 2296/10, 2307/1, 2307/2, 
2307/3, 2308/1, 2308/2, 2308/3 
změna funkčního využití  ploch v návaznosti na navrhované ukončení tramvajové tratě a příměstské dopravy 
z:     izolační zeleň /IZ/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, sběrné komunikace městského významu /S2/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, zeleň 
městská a krajinná /ZMK/ 
na:  plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ 
a další dle studie dopravní obslužnosti 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Změna územního plánu se týká důležité stavby - 

terminálu TT Podbaba-Suchdol a parkoviště P&R v 
jeho okolí. 

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Městská část požaduje zpracování urbanistické 
studie, která bude definovat veřejný prostor, míru 
zástavby, kapacitu P&R, výšku zástavby, umístění 
obchodních prostorů, popř. i obytné funkce 
požadavky na přeložky a kapacitu sítí (např. 
splaškové kanalizace do ČOV Roztoky, dešťová 
kanalizace), pohledové horizonty (Kozí hřbety, areál 
Brandejsova statku, ...)  

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Městská část požaduje vymezení dostatečně 
velkých ploch pro P&R, obchodní služby (cca 
1500m2 resp. 5500m2 včetně parkoviště), přestupní 
terminál MHD pro obsluhu území městské části 
Praha- Suchdol a Praha-Lysolaje a příměstské 
veřejné dopravy.  

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Městská část požaduje prověření urbanizace 
(obytná zástavba!) okolí terminálu TT a P&R 

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Městská část požaduje respektovat trasování TT 
Podbaba-Suchdol zpracované ve studii 
proveditelnosti projektu EPTA (viz web MČ) 

  

2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Nesouhlas Změna Z 2976/09 - v současné době 
neakceptovatelná (HSHMP nemá k dispozici 
optimální podklady pro posouzení předmětné změny 
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění) 
 

  

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
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nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
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podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního   
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města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změna č. Z 2976/09 je umístěna v katastrálním 
území Suchdol. Předmět změny je reorganizace 
funkčních ploch s ohledem na navrhované ukončení 
tramvajové trati. Změnu je nutné vyhodnotit zejména 
s ohledem na dopravní vytížení dotčené silniční sítě. 
Tuto problematiku je nutné zohlednit v širším 
kontextu území, tzn. je potřeba brát zřetel na 
zvýšené dopravní toky v obcích Horoměřic a 
Statenic a v katastrálních územích Sedlec a Dejvice. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
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smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
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jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Silniční doprava 
Plochy pro zařízení hromadné dopravy osob a 
parkoviště P+R zasahují do koridoru, který 
požadujeme chránit pro veřejně prospěšnou stavby 
silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) včetně všech 
staveb vyvolaných a souvisejících. 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
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ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
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ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
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z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Jiné Oblast plynárenství a kapalných paliv 
V uvedené lokalitě, v části uvedených pozemků, je 
umístěno plynárenské zařízení ve vlastnictví 
společnosti RWE Gasnet s.r.o. — jedná se o VTL 
plynovody a příslušenství. Požadujeme, aby v 
případě výstavby objektů a zařízení nebo úpravy 
pozemků byla dodržena ochranná a bezpečnostní 
pásma dle zákona 458/2000 Sb., zákony, vyhlášky a 
příslušné technické normy týkající se jak stávajících, 
tak nově budovaných objektů 
a zařízení. Konkrétní podmínky budou stanoveny na 
základě žádosti investora staveb při zahájení 
předprojektových a projektových prací. 
 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Jiné Území řešené změnou je součástí Z 2849/00, 

požadujeme tato území sloučit a řešit jednou 
změnou. Na Z 2849/00 se připravuje podkladová 
studie na tramvajovou trať, která bude řešit i 
parkoviště s autobusovým terminálem na konci této 
tratě. Rozsah nových zastavitelných ploch bude 
řešen v podkladové studii. Využití území je omezeno 
dvěma trasami vedení WN 110 kV a jejich 
ochranným pásmem a VTL plynovody a jejich 
bezpečnostním pásmem. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy   
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obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu 
archeologických nálezových situací a movitých 
nálezů v prostoru těchto řešených území: 
V místě potvrzena dvě sídliště, z doby bronzové a 
doby halštatské. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
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prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
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archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
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pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
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dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

142    Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiné ŘSD ČR, oddělení koncepce a ÚP Čechy uplatňuje 
k návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky. 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává 
vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s 
příslušnými orgány státní správy včetně orgánů 
samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává 
připomínky k ÚPD, která jsou zároveň podkladem 
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pro vyjádření Ministerstva dopravy, které je v 
procesu územního plánování dotčeným orgánem 
podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). 
Na území Hlavního města Prahy požadujeme 
vymezit a chránit koridory pro významné dopravní 
stavby nadmístního významu, zejména koridor pro 
dostavbu SOKP, resp. DO včetně plochy pro 
přestavbu MÚK Ruzyně, D7 a MÚK Aviatická a 
koridor pro přeložku silnice 1/12. V územním plánu 
požadujeme vymezit koridor vždy minimálně v šíři 
budoucího silničního ochranného pásma v souladu s 
platnou technickou dokumentací. Nesouhlasíme se 
zakreslováním přesné podoby plánovaných 
komunikací, včetně tvaru křižovatek. V průběhu 
přípravy může docházet k optimalizaci a úpravám 
výsledného řešení, které by pak nemuselo být v 
souladu se zákresem v ÚPD. 
 

142    Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiné Plochy pro změnu funkčního využití na plochy a 
zařízení hromadné dopravy osob a parkoviště P+R 
zasahují do koridoru, který požadujeme chránit pro 
VPS SOKP včetně všech vyvolaných a souvisejících 
staveb. Požadujeme, aby využití ploch zasahujících 
do koridoru pro SOKP bylo podmíněno tím, že 
nebude negativně ovlivněna příprava a realizace 
stavby hlavní, tedy SOKP (konkrétní návrh využití 
pozemků musí být projednán a odsouhlasen ŘSD 
ČR úsekem výstavby). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
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pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
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114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
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změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2977 / 09 
MČ Praha 8, k.ú. Karlín            720/1, 720/14, 720/15, 720/16, 720/17, 720/18, 720/19, 720/20, 720/21, 720/22 
změna funkčního využití ploch – vybudování zázemí pro potřeby divadel 
z:     armáda a bezpečnost /VVA/ 
na:  nerušící výroby a služeb /VN/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 
09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. 
PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN 
VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: 
Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující 
lokality: 
Z2977, Z3001, Z3019, Z3029 - Ochranné pásmo 
Památkové rezervace hl. m. Prahy 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
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- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
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požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 
1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám 
sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné požadavky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – 
sledovaný jev 81 (elektronické komunikační 
zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech Týká se změn č. Z 
2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 
3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní 
změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, 
bylo vyžádáno naše stanovisko. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
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pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Požadujeme podkladovou studii, která stanoví 
parametry ulice U Sluncové. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává 
k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu 
zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 
19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, k výše uvedené věci toto odborné 
vyjádření: 
Změna funkčního využití ploch plochy armáda a 
bezpečnost VVA na plochu nerušící výroby a služeb 
z důvodu potřeby vybudování zázemí pro potřeby 
divadel. Změna se nachází v ochranném pásmu 
Pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), je 
třeba dodržet režim ochrany území tak, aby změna 
funkce neohrozila hodnoty památkové rezervace 
(dále jen PPR), tj. její urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 

  



Str. 27 z 822 

dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
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kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
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zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, 
prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných 
ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce 
OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, 
obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, 
nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod 
označením : 
Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - 
Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U 
Sluncové), 
Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní 
Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská 
směrem k východní hranici hl.m.Prahy), 
Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce 
všeobecně či čistě obytné území, částečně 
všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, 
východně navazující na stávající zástavbu MČ 
Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd 
nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice 

  



Str. 30 z 822 

Českobrodská), 
Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně 
od ul. Ke Štěrkovně), 
Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené 
území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - 
Pod Lečí), 
Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u 
ul. Za Nadýmačem), 
Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - 
Třeboradice, západně od severní části ul. 
Schoellerova). 

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné V ostatních výše uvedených případech jsou 
dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro 
připojování v podstatě sousedící s plochami změn, 
tj. připojení k distribuční soustavě bude 
bezproblémové. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na 
územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou 
dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., 
stanovovány na základě žádostí o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). 
Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod 
s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na 
internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ 
(vyhledávač držitelů licencí). 
Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční 
soustavy provozované naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách 
navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k 
dispozici na provozu technické dokumentace naší 
a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
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plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno 
respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
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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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
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114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
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který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2978 / 09 
MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4075/1, 4075/3 
změna funkčního využití ploch - zrušení kompostárny Sychrov vč. VPS, rozšíření ploch nerušící výroby a služeb 
z:     odpadové hospodářství /TVO/ 
veřejně prospěšné stavby /VPS/ - 14/TO/25 
na:  nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/ 
zrušení veřejně prospěšné stavby /VPS/ - 14/TO/25 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
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účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
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7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změny, které vytvářejí územní skupiny v oblasti 
Horních Počernic (změna č. Z 2978/09 a Z 2979/09) 
budou vyhodnoceny společně zejména s ohledem 
na dopravní zatížení dotčeného území. Z tohoto 
pohledu se jedná především o vysoce dopravně 
vytíženou ulici Náchodskou. U změny č. Z 2978/09 
je dále nutné vyhodnotit zrušení kompostárny 
Sychrov s ohledem na stanovené priority hlavního 
města Prahy v oblasti odpadového hospodářství 
(Krajský plán odpadového hospodářství hlavního 
města Prahy 2016 – 2025). U změny č. Z 2979/09, 
jejímž předmětem je nová čistírna odpadních vod je 
dále nutné vyhodnotit vhodnost vybrané lokality s 
ohledem na možné budoucí pachové ovlivnění 
stávající a rozvojové zástavby. Především se jedná 
o nežádoucí ovlivnění obce Zeleneč. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
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vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
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v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
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kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
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ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura     
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hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Nesouhlas S návrhem zadání změny nesouhlasíme. 

Rušení ploch pro odpady je v rozporu s Plány 
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odpadového hospodářství HMP schváleného 
usnesením RHMP č.1600 ze dne 14.11.2006 a 
nadřazenými Plány odpadového hospodářství kraje 
z roku 2016, jehož závazná část byla vyhlášena 
vyhláškou č. 6/2016 s účinností od 
15.4.2016. 

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu 
archeologických nálezových situací a movitých 
nálezů v prostoru těchto řešených území: 
V blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského 
pravěku. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
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nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
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horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
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ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, 
prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných 
ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce 
OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, 
obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, 
nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod 
označením : 
Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - 
Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U 
Sluncové), 
Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní 
Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská 
směrem k východní hranici hl.m.Prahy), 
Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce 
všeobecně či čistě obytné území, částečně 
všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, 
východně navazující na stávající zástavbu MČ 
Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd 
nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice 
Českobrodská), 
Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně 
od ul. Ke Štěrkovně), 
Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené 
území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - 
Pod Lečí), 
Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u 
ul. Za Nadýmačem), 
Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - 
Třeboradice, západně od severní části ul. 
Schoellerova). 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Co se týká možností připojování plánované výstavby 
k plynárenské distribuční soustavě bude ze 
zmíněných případů zřejmě komplikovanější 
případná plynofikace území Z 2978/09 (lokalita 
Sychrov) - návrh připojení pro sousední areál 
současných skladů a nerušící výroby byl již v 
minulosti bezvýsledně řešen, problém byl ve značně 
dlouhé trase navrženého přívodního STL plynovodu 
v trase od konce zástavby Horních Počernic 
východně ulicí Náchodská (od stávajícího ukončení 
STL plynovodu z PE o vnějším průměru d„ 160 na 
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křižovatce ul. Náchodská - U Županských - 
Bořetická je to cca 1500 - 1700 m) a v nesouhlasech 
vlastníků dotčených pozemků. Z druhé (východní) 
strany (k.ú. obce Šestajovice - u ul. Poděbradská) je 
možnost napojení teoreticky kratší od stávajícího 
STL plynovodu zPE o vnějším průměru d„ 90, 
tvořícího zde přívod pro areály f. P.K. Solvent 
(TETA) a Krolan od obce Zeleneč, avšak u tohoto 
plynárenského zařízení bude nutno detailně 
vyhodnotit jeho zbývající kapacitní rezervu i s 
ohledem na již existující nároky spotřeb plynu, a 
získat k napojení souhlas vlastníka tohoto 
plynovodu (v současnosti jej naše společnost 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., pouze smluvně 
provozuje). 

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na 
územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou 
dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., 
stanovovány na základě žádostí o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). 
Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod 
s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na 
internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ 
(vyhledávač držitelů licencí). 
Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční 
soustavy provozované naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách 
navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k 
dispozici na provozu technické dokumentace naší 
a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
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plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno 
respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
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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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
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114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
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který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2979 / 09 
MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4067/1, 4067/4, 4067/5 
změna funkčního využití ploch - nová čistírna odpadních vod na Sychrově 
z:     orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  veřejně prospěšná stavba /VPS/, vodní hospodářství /TVV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZMK) 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 ekologicko-stabilizační funkci 
není možno narušit. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
3/ Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovanou změnu považujeme za možnou. 
Upozorňujeme, že po změně funkčního využití ploch 
bude nutné v návrhu technologie čistírny odpadních 
vod, která bude sloužit výhradně pro skladové a 
výrobní prostory v lokalitě „Sychrov“, počítat s 
kolísáním nátoku na čistírnu. Možnost vypouštění 
odpadních vod z ČOV do Jirenského potoka nelze v 
tuto chvíli predikovat, protože povolení k vypouštění 
odpadních vod musí být projednáno ve vodoprávním 
řízení. Účastníkem řízení je správce recipientu – 
Jirenského potoka – tedy Povodí 
Labe, s.p., s nímž doporučujeme možnost napojení 
odpadu z plánované ČOV předem projednat.  

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 

  



Str. 56 z 822 

2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změny, které vytvářejí územní skupiny v oblasti 
Horních Počernic (změna č. Z 2978/09 a Z 2979/09) 
budou vyhodnoceny společně zejména s ohledem 
na dopravní zatížení dotčeného území. Z tohoto 
pohledu se jedná především o vysoce dopravně 

  



Str. 57 z 822 

vytíženou ulici Náchodskou. U změny č. Z 2978/09 
je dále nutné vyhodnotit zrušení kompostárny 
Sychrov s ohledem na stanovené priority hlavního 
města Prahy v oblasti odpadového hospodářství 
(Krajský plán odpadového hospodářství hlavního 
města Prahy 2016 – 2025). U změny č. Z 2979/09, 
jejímž předmětem je nová čistírna odpadních vod je 
dále nutné vyhodnotit vhodnost vybrané lokality s 
ohledem na možné budoucí pachové ovlivnění 
stávající a rozvojové zástavby. Především se jedná 
o nežádoucí ovlivnění obce Zeleneč. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
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lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

  

17    MHMP odbor památkové péče     
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20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též 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. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
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nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
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řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Nesouhlas S návrhem zadání změny nesouhlasíme. 

V Horních Počernicích je v provozu lokální ČOV 
Čertouzy, kde byl jejím správcem vyhlášen z důvodu 
vyčerpání kapacity stopstav. Studie proveditelnosti, 
která byla zpracována za účelem řešení 
nevyhovující situace prokázala možnost rozšíření 
stávající ČOV Čertouzy na výhledových 23000 EO a 
to bez nutnosti zvětšování areálu čistírny. V 
současné době je na čistírnu připojeno necelých 
9000 obyv. Z toho důvodu se s výstavbou další 
čistírny z koncepčního hlediska neuvažuje. V 
Generelu odvodnění pro východní část Prahy z r. 
2012, vydaném ještě před zpracováním studie 
proveditelnosti se uvažovalo snovou ČOV v lokalitě 
Sychrov ale pouze na pozemku parc. č. 4067/1 s 
plochou cca 0,3 ha. V předložené změně ÚP je 
čistírna zakreslena na podstatně větší ploše a na 3 
pozemcích. Plocha v této změně navrhované ČOV, 
která neodpovídá velikosti plochy, vymezené ve 
výše uvedenému Generelu odvodnění, zasahuje při 
hranici Prahy do celoměstského systému zeleně a 
do biokoridoru ÚSES, což je platných regulativů 
funkčního a prostorového uspořádání území hl. m. 
Prahy nepřijatelné. 
Koncepce odkanalizování hl. m. Prahy předpokládá 
postupné omezování počtu lokálních ČOV na území 
Prahy a nikoliv jejich nárůst. Zvláště s ohledem na 
probíhající výstavbu nové vodní linky na Císařském 
ostrově. Pokud bude návrh zadání schválen, 
požadujeme zmenšit řešené území o biokoridor 
USES a CSZ. 
Dále požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu 
zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných 
dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
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vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Z hlediska archeologické památkové péěe 
upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu 
archeologických nálezových situací a movitých 
nálezů v prostoru těchto řešených území: 
V blízkosti sběrem získány nálezy zemědělského 
pravěku. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
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hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 



Str. 65 z 822 

nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
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není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování   
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a.s. máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
V současné době je zpracována dokumentace pro 
územní rozhodnutí na akci Zkapacitnění ČOV Horní 
Počernice - Čertousy. Ta je navržena na 
dostatečnou kapacitu celého povodí ČOV včetně 
rozvojových ploch. Budování další čistírny 
odpadních vod není nutné. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
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využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
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78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 

  



Str. 70 z 822 

Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 

  

87    OÚ Zeleneč Nesouhlas S ohledem na územní studii obce Zeleneč - lokalita   



Str. 71 z 822 

„Kaplička - Horní Počernice“ nesouhlasíme s 
návrhem funkčního využiti ploch - změna č. Z 
2979/09, neboť ČOV by byla realizována v 
nebližším bodě cca 250 m od budoucí zástavby 
rodinných domů v Zelenči s celkovým počtem 193 
RD, viz. situace návrhu č. 2. Pokud naše vyjádření 
nebude akceptováno, tak v každém případě 
požadujeme, aby změna č. Z 2979/09 byla 
posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí. 
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Z 2980 / 09 
MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4485/1, 4485/5, 4485/15, 4485/33, 4485/35, 4485/39, 4485/42, 4485/43, 4485/44, 4485/59, 4485/60, 4485/61, 4485/62, 4485/73, 4485/74, 
4485/75, 4485/81, 4485/90, 4485/91, 4485/92, 4485/93, 4485/94, 4485/95, 4485/96, 4485/97, 4485/98, 4485/99, 4485/100, 4485/101, 4485/104, 4485/105, 4485/110, 4485/111, 
4485/116, 4485/117, 4485/120, 4485/121, 4485/129, 4485/130, 4485/131, 4485/133, 4485/134, 4485/135, 4485/220, 4485/221, 4489/1 4485/91 a další 
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 /ZOB/ 
případně další dle skutečného stavu 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  
 

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
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Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZMK). 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
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příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
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Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
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Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
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památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
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podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Nedoporučeno Návrh zadání změny nedoporučujeme. 

Změna je zbytečná, území je zastavěné. Jedná se o 
nárůst zastavěných ploch. V případě pořizování 
změny požadujeme odůvodnění potřeby  nárůstu 
zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných 
dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky.   
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Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
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a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
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stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
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Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Při změně funkčního využití ploch respektovat 
stávající přiváděči řad DN 800 na pozemku parc.č. 
4485/117. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
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její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
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114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
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požadavků k návrhu zadání. 

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
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Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2981 / 09 
MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4314/1, 4315/9, 4317/7, 4317/15, 4320/1, 4320/2, 4321/1, 4321/4, 4321/5, 4321/8, 4321/9, 4321/11, 4321/12, 4321/22, 4321/23, 4322/1, 4322/2, 
4327/5 
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. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
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účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Předmětné území se nachází v přírodním parku 
Klánovice-Čihadla, zřízeném nařízením RHMP č. 
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 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 Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
3/ Z hlediska ochrany vod: 
S provedením změny souhlasíme. Upozorňujeme, 
že severní okraj malé vodní nádrže „Koupaliště“ při 
pravém zavázání hráze je situován v aktivní zóně 
záplavového území, proto je třeba při využití tohoto 
prostoru k rekreačním účelům respektovat zákonná 
omezení dle ust. § 67 vodního zákona. Především 
se v aktivní zóně nesmí umisťovat konstrukce, 
stavby, překážky a terénní úpravy, které by mohly 
ovlivnit odtokové poměry. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
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potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
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Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     
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2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
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Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
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obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Také podotýkáme, že z návrhu zadání dílčí změny Z 
2981/09 není zřejmé, jaký je její účel, resp. čeho má 
být posunutím hranice nadregionálního biocentra 
ÚSES dosaženo. Stávající územní plán rekreační 
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využití v předmětné ploše umožňuje. Daná plocha, 
která ačkoliv je zahrnuta do nadregionálního 
biocentra, se řadí do "částečně urbanizované 
rekreační plochy" (Území s omezenou 
zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a 
sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně 
nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí 
funkce je zeleň). Stávající územní plán stanovil 
následující: 
Funkční využití: zeleň, areály volného času, přírodní 
koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, 
pobytové louky, nekrytá sportovní zařízení bez 
vybavenosti. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu 
(pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). Doplňkové funkční využití: dětská hřiště, 
drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro 
obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické 
stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a 
prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení 
TV. Parkovací a odstavné plochy se zelení, 
komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb 
území vymezeného danou funkcí). Výjimečně 
přípustné funkční využití: služební byty, obchodní 
zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 
prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá 
ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb 
území vymezeného danou funkcí). Klubová zařízení 
a služby (související s vymezeným funkčním 
využitím). 
Návrh na provedení uvedené dílčí změny Z 2981/09 
tedy považujeme za neodůvodněný. 
 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme. 

Vyjmutí plochy /S03/ z nadregionálního biocentra 
nenaruší koncepci ÚSES. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
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ploch v daných lokalitách. 

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
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tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
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stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
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upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
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nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
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Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
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77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
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ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2982 / 09 
MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4251/1, 4253/1, 4267/2, 4267/5, 4267/6, 4267/7, 4267/13, 4267/15, 4267/16, 4267/24, 4269/1, 4269/3, 4269/6, 4269/9, 4269/12, 4269/17, 
4272/2, 4272/3, 4272/4, 4276/1, 4276/10, 4276/23, 4279/15, 4279/19, 4548/1, 4548/2, 4548/3 
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:     VPS 88/DK/25 
na:  urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ 
nové vedení VPS 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
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životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
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Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
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Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
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dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP   
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ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas S návrhem zadání souhlasíme. 

Požadujeme rozšířit řešené území tak, aby 
zahrnovala i stávající ulici K Palečku a upravit 
předmět změny, jedná se o přesun ulice. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 
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134    Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
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regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
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kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
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ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
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připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
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4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 

  



Str. 117 z 822 

m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2983 / 09 
MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4036/218, 4036/219, 4036/220, 4036/224, 4036/238, 4036/242, 4036/266, 4036/268, 4036/271, 4036/306, 4036/312, 4036/334 
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 /VS/ 
na:  urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, výroby, skladování a distribuce /VS/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme. 

Stávající plocha /DU/ prochází přes objekty. 
  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
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(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
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zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
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kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
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námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 

  



Str. 129 z 822 

nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
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havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
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územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2   
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tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2984 / 09 
MČ Praha - Petrovice , k.ú. Petrovice         454/7, 564/3 
změna funkčního využití ploch - provozování hipoterapie, jezdecké školy 
z:     celoměstský systém zeleně /CSZ/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/ 
na:  oddechu – zvláštní rekreační aktivity /SO5/ 
případně jiná dle záměru 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Předmětné území se nachází v přírodním parku 
Botič-Milíčov, zřízeném nařízením RHMP č. 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 zeleně (LR+NL), 
které jsou součástí celoměstského systému zeleně. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
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podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změna č. Z 2984/09 (k. ú. Petrovice) leží dle 
platného územního plánu hlavního města Prahy ve 
funkční ploše LR (lesní porosty), NL (louky, 
pastviny) a CSZ (celoměstský systém zeleně). S 
ohledem na tyto funkční plochy je nutné vyhodnotit 
vliv budoucího záměru na ekologickou únosnost 
tohoto území. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
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z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 

  



Str. 137 z 822 

odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
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Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
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zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního   
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zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme. 

Záměr hippoterapie odpovídá rekreačnímu 
charakteru údolí i přírodnímu parku. Rozsah změny 
je třeba upřesnit, aby lokalita byla dopravně  
obslužitelná s přihlédnutím k regulativům ÚP pro 
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okolní plochy. 

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
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Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
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povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
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132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
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připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
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směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

141    Technická správa komunikací hl.m. Prahy Jiné Z 2984/09 - V části Navrhovaná změna se uvádí 
"......., případně jiná dle záměru“. Doporučujeme 
zadání obsahující tuto, nebo jakoukoliv  obdobnou 
formulaci, která prakticky znamená žádost o 
schválení možnosti umístit v následném návrhu 
změny na dané ploše libovolnou funkcí, ke 
schválení nepředkládat. Danou formulaci buď z 
návrhu zadání vypustit, nebo ji nahradit návrhem 
konkrétního využití a v tom případě předložit návrh k 
novému projednání. 

  

4)  Ostatní podněty 
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78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
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Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2985 / 09 
MČ Praha 14, k.ú. Kyje 2668/1, 2668/2, 2668/86, 2669/1, 2670/1, 2670/7, 2670/10, 2670/12, 2670/24, 2670/33, 2670/34, 2670/61, 2844/2, 2846/1, 2846/47, 2846/54, 2846/55, 
2846/56, 2846/58, 2846/59, 2846/60, 2846/61, 2847 
změna funkčního využití ploch - změna vedení trasy železniční vlečky,  návrh trasy dle Konceptu 09 - realizace výstavby železniční vlečky z důvodu zastavěnosti potřebných 
pozemků není možná 
z:     izolační zeleň /IZ/, louky, pastviny /NL/ tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ , nerušící výroby a služeb /VN/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, 
těžba surovin /TEP/ izolační zeleň /IZ/ , těžba surovin /TEP/ tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ , těžba surovin /TEP/ zvláštní - ostatní /ZVO/ , tratě a zařízení 
železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - ostatní /ZVO/ 
na:  tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
34    MČ Praha 14, starosta Jiné MČ požaduje zpracovat pro tuto změnu 

podkladovou studii, která bude zahrnovat prověření 
reálnosti, účelnosti, podmínky územní ochrany 
plochy koridoru a způsob využití a využitelnosti 
okolních ploch, které budou dotčeny případnou 
změnou trasy. 

  

2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
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dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZMK). 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
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funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu č. Z 2985/09 (k. ú. Kyje) je nutné vyhodnotit 
s ohledem funkční plochy platného územního plánu 
hlavního města Prahy. Z tohoto pohledu se 
především jedná o funkční plochy IZ (izolační zeleň) 
a ZMK (zeleň městská a krajinná). Předmětem 
změny je vedení trasy železniční vlečky. S ohledem 
na tento záměr je nutné prověřit možné ovlivnění 
hlukové situace v dotčeném území. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
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OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
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příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
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se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
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památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
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„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
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166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 
IPR 

Částečný souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme. 
Řešené území se dotýká pouze jedním bodem trati, 
požadujeme rozšířit severní hranici řešeného území 
tak, aby se dotýkala stávající plochy /DZ/ v šíři 
umožňující prověření napojení vlečky. Navrhovaná 
trasa vlečky kříží sítě technické infrastruktury: 
nadřazené "káranské "vodovodní 
řady 2 x DN 1100, VTL plynovod DN 300, nadzemní 
vedení WN 110 kV a 220 kV. Požadujeme 
odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na 
úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
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společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
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vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
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půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

150    Pražská teplárenská a.s. Jiné Na vymezeném území určenému ke změně 
funkčního využití ploch se na pozemcích 2668/1, 2 a 
2846/1, k. ú, Kyje nachází parovod DN300 včetně 
optických kabelů ve správě Pražské teplárenské a.s. 
Dále na pozemku 2670/10, k. ú. Kyje směrem přes 
ulici Průmyslová do areálu teplárny Malešice se 
nachází vodovod DN350 ve správě Pražské 
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teplárenské a.s. 
Požadujeme při navrhování a realizaci stavby 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a při 
křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými 
rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení 
 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Při změně funkčního využití ploch je nutné 
respektovat významné objekty vodohospodářské 
infrastruktury, tj. přepouštěcí objekt Kyjský uzel, 
Káranské řady 2x DN 1100, přiváděči řad DN 1200, 
hlavní řad DN 600, řad DN 400, vypouštěcí řad DN 
800, průmyslový vodovod DN 200 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
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. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
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levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
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územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
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usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2986 / 09 
MČ Praha - Řeporyje  , k.ú. Řeporyje , Praha - Řeporyje  , k.ú. Stodůlky          , Praha - Řeporyje  , k.ú. Třebonice         , Praha - Slivenec, k.ú. Holyně            , Praha - Slivenec, k.ú. 
Řeporyje , Praha 13, k.ú. Jinonice          , Praha 13, k.ú. Řeporyje , Praha 13, k.ú. Stodůlky          , Praha 13, k.ú. Třebonice         , Praha 5, k.ú. Hlubočepy         , Praha 5, k.ú. 
Jinonice 
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. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
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účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
3/ Z hlediska ochrany vod: 
Změna územního plánu má spočívat v zapracování 
nově stanoveného záplavového území Dalejského 
potoka včetně jeho přítoků. Záplavové území bylo 
stanoveno s vymezením aktivní zóny opatřením 
obecné povahy OZP MHMP pod č. j. MHMP-
1455785/2013/OZP-II/Ka ze dne 27. 11. 2013. Toto 
opatření obecné povahy se vztahovalo též na 
přítoky Dalejského potoka, které nejsou ve výřezu 
územního plánu s vyznačením změny zobrazeny. 
Jedná se o Mirešický potok, vodní tok „V Ladech“, 
Holyňský potok, Klukovický potok, Jinonický potok a 
horní tok Prokopského potoka. Považujeme za 
vhodné do navržené změny zahrnout všechny vodní 
toky, které byly předmětem opatření obecné povahy. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
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OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
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příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
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se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
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památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
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„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
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166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 
IPR 

Částečný souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme (viz Z 
2987/09 a Z 3002/09). 
Upozorňujeme, že poslední aktualizace 
záplavového území na drobných vodních tocích 
proběhla vydáním změny Z 2746/00. Po této změně 
byly vydány rozsudky, které ruší kategorii průtočnou 
na v rozsudcích uvedený říční kilometr, jelikož při 
aktualizaci zastavěného území se vymezení 
záplavového území dostalo na zastavitelné plochy. 
Po schválení změny Z 2832/00 již nebudou platit 
omezení pro kategorii průtočná na drobných 
vodních tocích. 
Požadujeme opravit předmět změny na „aktualizaci 
vymezení záplavových území." 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
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druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
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výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
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* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

164    Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní 
Vltava 

Jiné V rámci změny Z 2986/09 je v textu uveden předmět 
změny stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Dalejského potoka a jeho přítoků. Změna 
rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny 
(tedy změnu platného stanoveného záplavového 
území Dalejského potoka vyhlášeného 27.11.2013 
pod č.j. MHMP - 1455785/2013/OZP-ll/Ka) může být 
provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
příslušným vodoprávním úřadem na návrh správce 
toku. 

  

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
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smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
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49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
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ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
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přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2987 / 09 
MČ Praha - Libuš   , k.ú. Libuš             , Praha - Libuš   , k.ú. Písnice , Praha 12, k.ú. Cholupice  , Praha 12, k.ú. Modřany 
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. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 

zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
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provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
3/ Z hlediska ochrany vod: 
navrhovaná změna územního plánu má zapracovat 
záplavové území včetně aktivní zóny u Libušského 
potoka a jeho přítoků. Záplavové území bylo 
stanoveno s vymezením aktivní zóny opatřením 
obecné povahy odboru životního prostředí MHMP 
pod č. j. MHMP-1584758/2012/OZP-II/Ka ze dne 22. 
12. 2012. Toto opatření obecné povahy se 
vztahovalo též na přítoky Libušského potoka, které 
nejsou na náhledu návrhu změny zobrazeny. Jde o 
levostranný přítok „Od Kolonie“, horní část 
Písnického potoka při hranici hlavního města, úsek 
Libušského potoka nad malou vodní nádrží „RN 
Libušská“. Dále je chybně vyznačena trasa koryta 
vodního toku Vrtilka a jemu odpovídajícího 
záplavového území. V náhledu je chybně vyznačena 
jako pravostranná větev vodního toku „Od 
Bažantnice“, která je vedena směrem 
východ → západ. Ve skutečnosti probíhá koryto 
vodního toku severním směrem podél ulice K 
Vrtilce. Požadujeme, aby navržená změna 
odpovídala skutečně stanovenému záplavovému 
území a vymezené aktivní zóně podle podkladové 
projektové dokumentace k opatření obecné povahy. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
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posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
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udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

  

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

  



Str. 186 z 822 

záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též 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. 
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99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

  

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     
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6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
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v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme (viz Z 

2987/09 a Z 3002/09). 
Upozorňujeme, že poslední aktualizace 
záplavového území na drobných vodních tocích 
proběhla vydáním změny Z 2746/00. Po této změně 
byly vydány rozsudky, které ruší kategorii průtočnou 
na v rozsudcích uvedený říční kilometr, jelikož při 
aktualizaci zastavěného území se vymezení 
záplavového území dostalo na zastavitelné plochy. 
Po schválení změny Z 2832/00 již nebudou platit 
omezení pro kategorii průtočná na drobných 
vodních tocích. 
Požadujeme opravit předmět změny na „aktualizaci 
vymezení záplavových území." 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
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Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
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zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
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2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

164    Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní 
Vltava 

Jiné V rámci změny Z 2987/09 je v textu uveden předmět 
změny stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. Změna 
rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny 
(tedy změnu platného stanoveného záplavového 
území Libušského potoka vyhlášeného 21.12.2012 
pod č.j. MHMP - 1584758/2012/OZP-ll/Ka) může být 
provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
příslušným vodoprávním úřadem na návrh správce 
toku. 

  

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
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1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
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na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
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definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
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Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
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který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2988 / 09 
MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice , 193, 418/3, 418/4, 470, 506, 508, 795, 910, 914, 917, 935/4, 935/13, 935/14, 936/1, 936/3, 937, 938/7, 938/8, 938/9, 938/10, 938/11, 
938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 1078/1, 1078/2, 1203, 1205/1, 1205/14, 1205/36, 1205/37, 1205/38, 1205/39, 1205/40, 1205/41, 1205/42, 1205/43, 1205/44, 
1205/53, 1205/61, 1205/64, 1205/86, 1218/1, 1218/5, 1255, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1265/1, 1265/2, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1266/4, 1266/5, 1266/6, 1430/6, 1430/11, 
1439/1, 1439/2, 1445/2, 1447/1, 1447/6, 1447/15, 1448/1, 1448/2, 1449/1, 1449/3, 1449/5, 1449/6, 1449/12, 1449/13, 1450, 1452, 1453, 1454/1, 1455/2, 1463/1, 1463/2, 1464/1, 
1464/2, 1464/3, 1464/4, 1464/5, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1465/5, 1465/7, 1465/8, 1465/16, 1470/1, 1471/1, 1471/2, 1471/3, 1472/1, 1473, 1475/1, 1476/1, 1476/6, 1476/7, 
1478/4, 1479/1, 1479/2, 1484/1, 1484/2, 1485/1, 1485/2, 1485/3, 1486/1, 1486/2, 1486/3, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499/1, 1499/2, 
1499/3, 1500/2, 1500/3, 1500/7, 1500/8, Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč           1600/4, 1601/7, 1602/3, 1603/1, 1603/2, 1603/5, 1603/6, 1871, 1885, 1886 a další 
změna funkčního využití ploch  - přeskupení ploch lokalita Běchovice 
z:     čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/, nerušící výroby a služeb /VN/, odpadové hospodářství /TVO/, orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny /OP/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné /OB/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ izolační zeleň /IZ/ , orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny /OP/ louky, pastviny /NL/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ sady, 
zahrady a vinice /PS/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ všeobecně obytné /OV/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ všeobecně smíšené /SV/ , ostatní 
dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, sady, zahrady a vinice /PS/, sportu /SP/, veřejné vybavení /VV/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně 
smíšené /SV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné /OB/, izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/, nerušící výroby a služeb /VN/, oddechu – přírodní rekreační plochy /SO1/, orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, sportu /SP/, veřejné vybavení - plovoucí zn. /VV/, veřejné vybavení 
/VV/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
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dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Části předmětného území se nacházejí v přírodních 
parcích Klánovice-Čihadla a Říčanka, zřízených 
nařízením RHMP č. 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 v řešeném území se 
nalézá řada elementů 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. Dále 
upozorňujeme, že změnou by nemělo dojít k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (LR, NL, ZMK, PS, 
ZP). 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 Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
2/ Z hlediska státní správy lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným změnám obsaženým 
v návrhu zadání změn vlny 09 platného územního 
plánu hl. m. Prahy podáváme s ohledem na fázi 
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projednávání toto vyjádření: 
upozorňujeme, že v rozsáhlém území zahrnutém v 
návrhu zadání se nachází lesní pozemek parc. č. 
1603/5 k. ú. Dubeč a dále je v tomto území 
navrženo zalesnění, pro které již bylo vydáno 
územní rozhodnutí - „Les v Panenkách“. Tyto 
skutečnosti by měly být návrhem změny 
zohledněny. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
3/ Z hlediska ochrany vod: 
přeskupení funkčních ploch v lokalitě Běchovic. 
Jedná se o velmi rozsáhlé území, které leží v 
inundaci vodních toků Rokytka, Běchovický potok a 
Říčanský potok. Z návrhu není přesně patrné, k 
jakým změnám ve funkčním využití má dojít. 
Doporučujeme, aby funkční využití ploch dle návrhu 
reflektovalo stanovená záplavová území a 
vymezené aktivní zóny těchto vodních toků tak, aby 
v takto exponovaných plochách nedocházelo k 
nežádoucí zástavbě.  

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
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podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změna č. Z 2988/09 (k. ú. Běchovice a Dubeč) je 
charakteristická svou rozsáhlostí. Změna je 
částečně umístěna v území se zvýšeným 
ekologickým potenciálem v lokalitách ÚSES (lokání 
biocentrum – nefunkční, regionální biokoridor – 
nefunkční a lokální biokoridor – nefunkční) a CSZ 
(celoměstský systém zeleně). Předmětem změny je 
přeskupení funkčních ploch. S ohledem na tento 
záměr je nutné vyhodnotit případný vliv na přírodní 
charakteristiky, akustickou situaci, dopravní zatížení 
a kvalitu ovzduší dotčeného území. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
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vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
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v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Silniční doprava 
Změna č. Z 2988/09 - část ploch navrhovaných na 
změnu funkčního využití - je situována v koridoru, 
který požadujeme chránit pro přeložku silnice I/12. 
Přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly je prověřena 
v dokumentaci pro územní rozhodnutí (PUDIS 
2015). Požadujeme, aby v koridoru pro přeložku 
silnice I/12 nebyly vymezovány žádné nové 
rozvojové lokality (pod koridorem ponechat stávající 
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využití, plochy izolační zeleně doporučujeme zařadit 
jako přípustné využití v koridoru). 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
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minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
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Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Dále ke změně Z 2988/09 uvádíme následující. 
Vzhledem k tomu, že při změně funkčního využití 
ploch – přeskupení ploch v lokalitě Běchovice 
dochází k přiblížení obytných staveb k připravované 
stavbě 511 dálnice D0, doporučujeme zvážit 
vhodnost takových změn. Pokud budou tyto změny 
přece jen ve vlně 09 zahrnuty, je třeba plochy 
důsledně chránit před všemi účinky dálnice, 
zejména před hlukem. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
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v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme stím, že nebude 

měněn poměr zastavitelných a nezastavitelných 
ploch. Na západní části se již projednával návrh 
zadání změny 2941/00, východní část je duplicitní 
se změnou 2989, u které se dosud návrh zadání 
neprojednával. Požadujeme podkladovou studii, 
která zohlední stávající členění pozemků, rozložení 
funkčních ploch v souladu s inženýrskými sítěmi. V 
případě nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch 
nezastavitelných požadujeme odůvodnění potřeby 
těchto ploch dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu 
archeologických nálezových situací a movitých 
nálezů v prostoru těchto řešených území: 
Doloženo několik lokalit (v tratích U Napájky, V 
Panenkách, V Jeleně) s nálezy od neolitu až po raný 
středověk. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
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dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
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kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
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zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, 
prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných 
ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce 
OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, 
obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, 
nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod 
označením : 
Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - 
Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U 
Sluncové), 
Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní 
Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská 
směrem k východní hranici hl.m.Prahy), 
Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce 
všeobecně či čistě obytné území, částečně 
všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, 
východně navazující na stávající zástavbu MČ 
Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd 
nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice 
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Českobrodská), 
Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně 
od ul. Ke Štěrkovně), 
Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené 
území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - 
Pod Lečí), 
Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u 
ul. Za Nadýmačem), 
Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - 
Třeboradice, západně od severní části ul. 
Schoellerova). 

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Rovněž tak bude nutno podrobně propočítat a 
posoudit kapacitní možnosti, resp. i navrhnout 
opatření pro posílení, stávajícího STL systému u 
předpokládané plynofikace dle změny Z 2988/09 - 
rozsáhlé zástavbové plochy východně navazující na 
současnou zástavbu MČ Praha - Běchovice směrem 
na MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy. Kromě 
bezpodmínečně nutného propojení STL 
distribučních soustav těchto dvou MČ hlavními 
trasami plynovodů přes dotčené území je zapotřebí 
pro zvýšení spolehlivosti dodávek plynu a 
minimalizaci poklesu tlakových poměrů variantně 
počítat i se zkapacitněním (výměnou za vyšší 
dimenze potrubí) u relativně nových koncových STL 
plynovodů (jsou pouze v limitovaných profilech z PE 
o vnějším průměru d„ 63/50) v MČ Praha - 
Běchovice (v době jejich navrhování a výstavby v 
letech 1995 - 96 nebyl rozvoj extravilánu MČ, řešený 
změnou Z 2988/09, z územního plánu známý, s 
odběry plynu zde tedy nebylo počítáno). 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na 
územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou 
dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., 
stanovovány na základě žádostí o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). 
Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod 
s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na 
internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ 
(vyhledávač držitelů licencí). 
Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční 
soustavy provozované naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách 
navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k 
dispozici na provozu technické dokumentace naší 
a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
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uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Při změně funkčního využití ploch respektovat 
stávající přiváděči řad DN 600 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
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přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Změnu funkčního využití území je nutno podmínit 
dostavbou kanalizačniho sběrače H do Běchovic 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

142    Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiné ŘSD ČR, oddělení koncepce a ÚP Čechy uplatňuje 
k návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky. 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává 
vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s 
příslušnými orgány státní správy včetně orgánů 
samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává 
připomínky k ÚPD, která jsou zároveň podkladem 
pro vyjádření Ministerstva dopravy, které je v 
procesu územního plánování dotčeným orgánem 
podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). 
Na území Hlavního města Prahy požadujeme 
vymezit a chránit koridory pro významné dopravní 
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stavby nadmístního významu, zejména koridor pro 
dostavbu SOKP, resp. DO včetně plochy pro 
přestavbu MÚK Ruzyně, D7 a MÚK Aviatická a 
koridor pro přeložku silnice 1/12. V územním plánu 
požadujeme vymezit koridor vždy minimálně v šíři 
budoucího silničního ochranného pásma v souladu s 
platnou technickou dokumentací. Nesouhlasíme se 
zakreslováním přesné podoby plánovaných 
komunikací, včetně tvaru křižovatek. V průběhu 
přípravy může docházet k optimalizaci a úpravám 
výsledného řešení, které by pak nemuselo být v 
souladu se zákresem v ÚPD. 
 

142    Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiné Část ploch navrhovaných na změnu funkčního 
využití je situována vkoridoru, který požadujeme 
chránit pro přeložku silnice 1/12. Přeložka silnice 
1/12 Běchovice - Úvaly je prověřena v DÚR (PUDIS 
2015). Požadujeme, aby v koridoru pro přeložku 
silnice 1/12 nebyly vymezovány žádné nové 
rozvojové lokality (pod koridorem ponechat stávající 
využití, plochy izolační zeleně doporučujeme zařadit 
jako přípustné využití v koridoru). V blízkosti 
koridoru doporučujeme nevymezovat lokality, ve 
kterých by bylo možné umísťovat objekty podléhající 
splnění hygienických limitů. 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
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chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
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se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2993 / 09 
MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice 1268, 1269/1, 1270 
změna funkčního využití ploch  - plovoucí SP - rezerva pro možnost umístění sportoviště 
z:     louky, pastviny /NL/ 
na:  louky, pastviny /NL/, sportu - plovoucí zn. /SP/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
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 Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
2/ Z hlediska státní správy lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným změnám obsaženým 
v návrhu zadání změn vlny 09 platného územního 
plánu hl. m. Prahy podáváme s ohledem na fázi 
projednávání toto vyjádření: 
Upozorňujeme, že veškeré návrhem zadání dotčené 
pozemky parc. č. 1268, 1269/1 a 1270 v k. ú. 
Běchovice jsou pozemky lesní. Změna by byla v 
rozporu s námi chráněnými zájmy. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
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odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
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koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Železniční doprava 
V rámci zpracované studie "Vyhodnocení vlivu tras 
rychlých spojení zapojených do železničního uzlu 
Praha na udržitelný rozvoj území", která byla 
projednávaná i s Institutem plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, byla navržena možná změna 
vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci 
dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického 
lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci 
připravované studie proveditelnosti VRT Praha - 
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Brno - Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncern 
letošního roku. Plochy navrhované změnami Z 
2993, Z 2994 a Z 2998 požadujeme stanovit jako 
podmínečně přípustné. Podmínkou využití ploch 
bude koordinace s trasou VRT, která se vyhýbá 
lokalitě Natura 2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména   
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na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
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Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
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veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Požadujeme odůvodněni potřeby nárůstu 
zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných 
dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Z hlediska archeologické památkové péěe 
upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu 
archeologických nálezových situací a movitých 
nálezů v prostoru těchto řešených území: 
V blízkosti nalezena při povrchovém sběru neolitická 
keramika. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
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zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
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památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
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plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
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Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

145    Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

Jiné V rámci zpracované studie „Vyhodnocení vlivu tras 
RS zapojených do ŽUP na udržitelný rozvoj území", 
která byla úzce projednávaná i s institutem 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla 
navržena možná změna územního vedení nové 
tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému 
zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude 
dále prověřována v rámci připravované studie 
proveditelnosti VRT Praha — Brno — Břeclav, jejíž 
zadání předpokládáme koncem letošního roku. 
Navržené změny Z 2993, Z 2994 a Z 2998 zasahují 
do ploch potřebných pro realizaci uvedené stavby a 
proto žádáme o vzájemnou koordinaci při dalším 
zpracování těchto změn, tak aby nedošlo ke 
znemožnění realizace trasy. 

  

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
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přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 
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95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2994 / 09 
MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice  1327/121 a další 
změna funkčního využití ploch  - rozvojová oblast VÚ (areál Výzkumných ústavů) - stabilizace stávající funkční náplně s drobnou úpravou hranic funkčních ploch a zrušení VRÚ 
z:     energetika /TVE/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, velká rozvojová území /VRU/, veřejné vybavení /VV/, zeleň městská a 
krajinná /ZMK/, zvláštní - ostatní /ZVO/ 
na:  energetika /TVE/, nerušící výroby a služeb /VN/, oddechu – přírodní rekreační plochy /SO1/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy 
/ZP/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, zvláštní - ostatní /ZVO/ 
zrušení velká rozvojová území /VRÚ/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by nemělo dojít k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZMK). 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
2/ Z hlediska státní správy lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným změnám obsaženým 
v návrhu zadání změn vlny 09 platného územního 
plánu hl. m. Prahy podáváme s ohledem na fázi 
projednávání toto vyjádření: 
Upozorňujeme, že návrh zadání se (ze severní 
strany) nachází blíže než 50 m od okraje lesa (§ 14 
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
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zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změny č. Z 2994/09 a Z 2998/09 tvoří v katastrálním 
území Běchovice územní skupinu. Změna č. Z 
2994/09 je umístěna na hranici přírodního parku 
Klánovice – Čihadla. Změna č. Z 2998/09 je 
umístěna přímo v přírodním parku Klánovice – 
Čihadla a v lokalitách ÚSES (nadregionální 
biocentrum – funkční). Na hranici řešeného území je 
rovněž vymezené chráněné území Natura 2000. 
Kromě ochrany výše uvedených přírodních 
charakteristik je nutné se zaměřit a společně u obou 
změn vyhodnotit vliv záměrů na stávající dopravní 
zatížení a související kvalitu ovzduší a hlukovou 
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situaci. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
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a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

  

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
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přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Železniční doprava 
V rámci zpracované studie "Vyhodnocení vlivu tras 
rychlých spojení zapojených do železničního uzlu 
Praha na udržitelný rozvoj území", která byla 
projednávaná i s Institutem plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, byla navržena možná změna 
vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci 
dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického 
lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci 
připravované studie proveditelnosti VRT Praha - 
Brno - Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncern 
letošního roku. Plochy navrhované změnami Z 
2993, Z 2994 a Z 2998 požadujeme stanovit jako 
podmínečně přípustné. Podmínkou využití ploch 
bude koordinace s trasou VRT, která se vyhýbá 
lokalitě Natura 2000. 
 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
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Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
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povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
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334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme s podmínkou 

studie, která upřesní stav i další rozvoj v celém 
areálu Výzkumných ústavů. Studie zohlední 
skutečnost, že území nebude napojeno na Pražský 
okruh původně uvažovanou mimoúrovňovou 
křižovatkou severně od Počernického rybníka, se 
kterou nesouhlasí ministerstvo dopravy, což ve 
svém důsledku vede k redukci zastavitelných ploch 
z důvodu zhoršení dopravní obslužnosti oproti 
původního předpokladu podle které byla zpracována 
studie. Studie z roku, která předpokládala napojení 
na Pražský okruh, nemůže být podkladem pro tuto 
změnu. 
V případě nárůstu zastavitelných na úkor ploch 
nezastavitelných ploch požadujeme odůvodnění 
potřeby nárůstu zastavitelných ploch dle § 55 st. 
zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 
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134    Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
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regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
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kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
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ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
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připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
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4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

145    Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

Jiné V rámci zpracované studie „Vyhodnocení vlivu tras 
RS zapojených do ŽUP na udržitelný rozvoj území", 
která byla úzce projednávaná i s institutem 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla 
navržena možná změna územního vedení nové 
tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému 
zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude 
dále prověřována v rámci připravované studie 
proveditelnosti VRT Praha — Brno — Břeclav, jejíž 
zadání předpokládáme koncem letošního roku. 
Navržené změny Z 2993, Z 2994 a Z 2998 zasahují 
do ploch potřebných pro realizaci uvedené stavby a 
proto žádáme o vzájemnou koordinaci při dalším 
zpracování těchto změn, tak aby nedošlo ke 
znemožnění realizace trasy. 

  

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
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památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
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závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2996 / 09 
MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice 206/1, 732, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749 
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. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  



Str. 252 z 822 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme na 

severozápadní část (pozemcích MHMP), ostatní 
část požadujeme ponechat na stávající plochu /SV/ 
(soukromé pozemky). 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
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návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 



Str. 259 z 822 

vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
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500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

164    Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní 
Vltava 

Jiné V rámci změny Z 2996/09 je v textu uveden předmět 
změny, změna funkčního využití ploch MZK 
Říčanský potok - plocha je celá v záplavovém území 
Říčanského potoka a Béchovického potoka ze 
všeobecně smíšené /SV/. Část předmětných ploch 
se nachází v platně stanovené aktivní zóně, 
stanoveného záplavového území drobného vodního 
toku Rokytka vodoprávním úřadem (vyhlášeno 
5.2.2008 pod č.j. S-MHMP-608788/2007/OOP/ll/Ku), 
která omezuje rozsah a způsob využití území. 

  

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
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provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
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Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
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na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 
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32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2998 / 09 
MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice , 1368/2, 1373/6, 1376/2, 1376/6, 1377/4, 1378/1, 1378/2, 1378/7, 1399/1, 1399/2, 1399/5, 1399/6, 1399/7, 1399/14 a další 
změna funkčního využití ploch  - obalovna - uvedení do souladu se skutečným stavem 
z:     sportu /SP/ 
na:  nerušící výroby a služeb /VN/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  



Str. 267 z 822 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Předmětné území se nachází v přírodním parku 
Klánovice-Čihadla, zřízeném nařízením RHMP č. 
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 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. Dále upozorňujeme, že změnou (z SP na 
VN) by došlo ke zvýšení přípustné míry 
zastavitelnosti území, která je v rámci plochy SP 
limitována na 20% 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 

  



Str. 268 z 822 

eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změny č. Z 2994/09 a Z 2998/09 tvoří v katastrálním 
území Běchovice územní skupinu. Změna č. Z 
2994/09 je umístěna na hranici přírodního parku 
Klánovice – Čihadla. Změna č. Z 2998/09 je 
umístěna přímo v přírodním parku Klánovice – 
Čihadla a v lokalitách ÚSES (nadregionální 
biocentrum – funkční). Na hranici řešeného území je 
rovněž vymezené chráněné území Natura 2000. 
Kromě ochrany výše uvedených přírodních 
charakteristik je nutné se zaměřit a společně u obou 
změn vyhodnotit vliv záměrů na stávající dopravní 
zatížení a související kvalitu ovzduší a hlukovou 
situaci. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
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51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09   
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Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Železniční doprava   
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V rámci zpracované studie "Vyhodnocení vlivu tras 
rychlých spojení zapojených do železničního uzlu 
Praha na udržitelný rozvoj území", která byla 
projednávaná i s Institutem plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, byla navržena možná změna 
vedení nové tratě s ohledem na minimalizaci 
dopadu do systému zeleně oblasti Klánovického 
lesa. Tato trasa bude dále prověřována v rámci 
připravované studie proveditelnosti VRT Praha - 
Brno - Břeclav, jejíž zadání předpokládáme koncern 
letošního roku. Plochy navrhované změnami Z 
2993, Z 2994 a Z 2998 požadujeme stanovit jako 
podmínečně přípustné. Podmínkou využití ploch 
bude koordinace s trasou VRT, která se vyhýbá 
lokalitě Natura 2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
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Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
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PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
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předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Nedoporučeno Návrh zadání změny nedoporučujeme. 

Dlouhodobé zachování obalovny v této poloze je 
problematické, řešené území je v přírodním parku. 
Případné zachování produkční funkce 
doporučujeme zvažovat až po projednání návrhu 
Metropolitního plánu, ve kterém je tato funkce 
navrhována. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
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Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
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zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
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2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
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sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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 
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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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
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cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

145    Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

Jiné V rámci zpracované studie „Vyhodnocení vlivu tras 
RS zapojených do ŽUP na udržitelný rozvoj území", 
která byla úzce projednávaná i s institutem 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, byla 
navržena možná změna územního vedení nové 
tratě s ohledem na minimalizaci dopadu do systému 
zeleně oblasti Klánovického lesa. Tato trasa bude 
dále prověřována v rámci připravované studie 
proveditelnosti VRT Praha — Brno — Břeclav, jejíž 
zadání předpokládáme koncem letošního roku. 
Navržené změny Z 2993, Z 2994 a Z 2998 zasahují 
do ploch potřebných pro realizaci uvedené stavby a 
proto žádáme o vzájemnou koordinaci při dalším 
zpracování těchto změn, tak aby nedošlo ke 
znemožnění realizace trasy. 

  

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
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Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
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městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 2999 / 09 
MČ Praha - Nedvězí , k.ú. Nedvězí u Říčan   162/2, 162/5 
změna funkčního využití ploch 
z:     sportu /SP/ 
na:  všeobecně smíšené /SV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Předmětné území se z části nachází v přírodním 
parku Říčanka, zřízeném nařízením RHMP č. 
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 Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
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využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
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Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
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Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
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- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
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dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme. 

Jedná s o nevyužívanou plochu /SP/ sloužící jako 
plocha pro parkování. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky.   
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Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
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a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
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stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
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Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
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lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Lokalita leží v povodí PČOV Nedvězí; vzhledem kjejí 
omezené kapacitě bude napojení možné až po 
dokončení její intenzifikace a po zahájení 
zkušebního provozu 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
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využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
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ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo 
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chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3000 / 09 
MČ Praha - Lysolaje, k.ú. Dejvice    , Praha - Lysolaje, k.ú. Lysolaje , Praha - Suchdol, k.ú. Lysolaje , Praha - Suchdol, k.ú. Sedlec            , Praha 6, k.ú. Dejvice    , Praha 6, k.ú. 
Sedlec             430/19 a další 
změna funkčního využití ploch ve vazbě  na navrhované trasování TT Podbaba - Suchdol 
z:     celoměstský systém zeleně /CSZ/, izolační zeleň /IZ/, louky, pastviny /NL/ čistě obytné /OB/ , louky, pastviny /NL/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ , louky, pastviny /NL/ 
všeobecně smíšené /SV/ , nerušící výroby a služeb /VN/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné /OB/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ louky, 
pastviny /NL/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ , ostatní dopravně významné komunikace /S4/, parky, historické zahrady a hřbitovy 
/ZP/, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, vodní hospodářství /TVV/, všeobecně smíšené 
/SV/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné /OB/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/, všeobecně obytné /OV/ čistě obytné /OB/ , zeleň městská a 
krajinná /ZMK/, zvláštní - ostatní /ZVO/ 
místo ZMK případně IZ; 
veřejně prospěšné stavby MŠ a ZŠ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Změna územního plánu se týká rozsáhlého 

rozvojového území městské části Praha-Suchdol, 
území městské části Praha 6 a Praha-Lysolaje. Její 
příprava musí být koordinována s trasováním TT 
Podbaba-Suchdol, protože tramvajová trať zásadně 
ovlivní využití tohoto území (trasa, umístění 
zastávek, veřejný prostor-náměstí kolem zastávek., 
...) 

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Městská část požaduje zpracování urbanistické 
studie, která bude definovat veřejný prostor, míru 
zástavby, kapacitu území, výšku zástavby, 
požadavky na kapacitu sítí (např. přivaděč 
splaškové kanalizace do ÚČOV Troja), pohledové 
horizonty, vymezení nové uliční sítě, stezky pro pěší 
a cyklisty, biokoridory, apod. MČ ve spolupráci s MČ 
Praha 6 a P-Lysolaje připravila a předala při 
podávání podnětu na zpracování této změny návrh 
urbanistické studie, s kterým se ztotožňuje 

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Městská část požaduje vymezení ploch pro veřejnou 
vybavenost a veřejně prospěšné stavby (školky, 
školy, prostory pro kulturní a společenské akce, 
hřiště, parky, ….) 

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Městská část nepožaduje za slučitelné existenci 
otevřené střelnice s uvažovaným využitím pro 
obytné účely na převážné ploše řešeného území. 

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné Městská část požaduje respektovat existenci EVL 
Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“. 

  

26    MČ Praha 6, starosta Souhlas Rada MČ svým usnesením č. 1626/16 souhlasí s 
návrhem zadání změny. 

  

2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   
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9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že v části řešeného území se nalézá 
Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 
2000 (Kaňon Vltavy u Sedlce), jejíž předmět 
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ochrany nesmí být změnou negativně ovlivněn a 
dále řada elementů 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. Dále upozorňujeme, že změnou by nemělo 
dojít k redukci  nezastavitelných ploch zeleně (ZMK, 
NL, ZP). 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
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9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Předmětem změny č. Z 3000/09 (k. ú. Dejvice, 
Sedlec a Lysolaje) je reorganizace funkčního využití 
ploch ve vazbě na navrhované vedení tramvajové 
trati. Změna je umístěna v lokalitě ÚSES 
(nadregionální biokoridor – funkční) a přírodní 
památce Podbabské skály. S ohledem na 
navrhovanou změnu je nutné vyhodnotit ekologickou 
únosnost a vliv na přírodní charakteristiky území a 
akustické a dopravní zatížení. Z pohledu dopravního 
zatížení je nutné vyhodnotit vliv v širším kontextu 
území, především na ulicích Podbabská a 
Jugoslávských Partyzánů a na Vítězném náměstí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
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hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
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Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Železniční doprava 
Do ploch pro změnu Z 3000 požadujeme 
nezahrnovat plochy stávající železniční 
infrastruktury (DZ) v majetku SZDC. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Letecká doprava 
Lokalita řešená změnou Z 3000/09 je umístěna 
mimo platné ochranné hlukové pásmo letiště 
Praha/Ruzyně a mino navrhované ochranné hlukové 
pásmo pro dráhový sytém s novou paralelní dráhou 
RWY 06R/24L. Střed této lokality se nachází ve 
vzdálenosti cca 750 m od osy budoucí paralelní 
dráhy. Letadla se budou v tomto prostoru ve fázi 
přiblížení pohybovat ve výšce cca 400 m nad touto 
lokalitou v boční vzdálenosti 750 m. Upozorňujeme, 
že v této lokalitě bude jednoznačně zvýšena hladinu 
hluku z leteckého provozu, což by zásadním 
způsobem narušilo komfort navrhovaného bydlení. 
 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 

  



Str. 304 z 822 

se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
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památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
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„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Jiné Dle surovinového informačního systému zasahuje 
lokalita změny do ložiska nevyhrazených nerostů ID 
3106401 Sedlec-Únětice; cihlářská surovina; těžba: 
dřívější povrchová; organizace: neuvedena. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     
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3)  Vybrané orgány a organizace 
136    Český Aeroholding, a.s., Rozvojové 

projekty a správní agendy 
Jiné Lokalita s navrhovanou změnou využití mimo jine 

pro čistě obytné (0B), všeobecně obytné - čistě 
obytné (OV) a veřejně prospěšné stavby MS a ZS je 
umistěna mimo současně platné ochranné hlukove 
pásmo letiště Praha/Ruzyně a také mimo 
navrhované ochranné hlukové pásmo pro drahový 
systém s novou paralelní drahou RWY 06R/24L. 
Střed této lokality se nachazí ve vzdálenosti cca 750 
m od osy budoucí paralelní drahy. Letadla se budou 
v tomto prostoru ve fázi priblížení pohybovat ve 
výšce cca 400 m nad touto lokalitou v boční 
vzdálenosti 750 m. 
 

  

131    Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Jiné 1) Pořizování změny musí být důsledně provázáno s 
pořizováním změny č. Z 2849/00, jejímž předmětem 
je vlastní koridor pro tramvajovou trať do Suchdola 
2) Konkrétní změny ve funkčním využití území 
nesmí zkomplikovat realizační předpoklady 
tramvajové tratě - v její těsné blízkosti tudíž 
jednoznačně není žádoucí umísťovat plochy s 
obytnou funkcí /OB, OV/, s dostatečným odstupem 
by měly být situovány i veřejně prospěšné stavby 
MŠ a ZŠ 
3) Ve vyznačeném území změny bude trasována 
tramvajová trať, takže zde musí být podchycena 
funkce „ DH - plochy a zařízení hromadné dopravy 
osob, parkoviště P+R/‘‘. 

  

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

Jiné Území řešené změnou je součástí Z 2849/00, na 
kterou se připravuje podkladová studie. Požadujeme 
sloučit do této změny. V případě pořizování změny 
požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu 
zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných 
dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
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310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
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charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
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1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
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(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Při změně funkčního využití ploch respektovat 
stávající přiváděči řad DN 400 a areál vodojemu 
Sedlec 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
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- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Vzhledem k rozsahu území řešeného touto změnou 
je nutno v rámci jejího zpracování vyřešit systém 
odvodnění do povodí ÚČOV. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
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havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

145    Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

Jiné Při dalším zpracování požadujeme vyjmutí 
stávajících ploch železniční infrastruktury DZ v 
majetku SŽDC z řešení změny Z 3000. 

  

141    Technická správa komunikací hl.m. Prahy Nesouhlas Z 3000/09 - Nesouhlasíme s likvidací možnosti 
situování záchytného parkoviště P+R u některé ze 
zastávek a proto doporučujeme zadání v tomto 
znění ke schválení nepředkládat. Navrhujeme v 
návrhu zadání rozšířit v potřebném rozsahu území, 
které má být řešené změnou, a prověřit možnost 
situování ZP P+R např. i v okolí plánované zastávky 
Lysolaje. Do návrhu zadání doplnit v části 
Navrhovaná změna „plochy a zařízení hromadné 
dopravy osob, parkoviště P+R /DH/“. Takto 
upravený návrh zadání pak předložit ke schválení. 

  

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
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předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3001 / 09 
MČ Praha 10, k.ú. Malešice          806/281 
změna funkčního využití ploch - oddělení VV a návaznost na OB 
z:     veřejné vybavení /VV/ 
na:  čistě obytné /OB/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 
09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. 
PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN 
VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: 
Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující 
lokality: 
Z2977, Z3001, Z3019, Z3029 - Ochranné pásmo 
Památkové rezervace hl. m. Prahy 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
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- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
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požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Plocha /VV/ byla původně navržena pro využití jeslí, 
současné využití plochy /VV/ je pro zdravotní 
středisko, zde není nutné zachovávat potřebnou 
plochu pro zeleň. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy   
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obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává 
k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu 
zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 
19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, k výše uvedené věci toto odborné 
vyjádření: 
Změna funkčního využití ploch z veřejného vybavení 
VV na čistě obytné OB. Změna se nachází v OP 
PPR, je třeba dodržet režim ochrany území tak, aby 
změna funkce neohrozila hodnoty PPR, tj. její 
urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
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nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
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horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
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ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

150    Pražská teplárenská a.s. Jiné Na vymezeném území určenému ke změně 
funkčního využití se na pozemku 806/281, k. ú. 
Malešice na východní straně nachází tepelné sítě 2x 
DN400 ve správě Pražská teplárenská a.s. 
Požadujeme při navrhování a realizaci stavby 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
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rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a při 
křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými 
rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů a dalších objektů 2 m 
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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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
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definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 

  



Str. 330 z 822 

příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
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Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3002 / 09 
MČ Praha - Běchovice , k.ú. Běchovice , Praha - Benice , k.ú. Benice    , Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč           , Praha - Kolovraty , k.ú. Kolovraty         , Praha 22, k.ú. Uhříněves 
aktualizace záplavového území a jeho aktivní zóny u Říčanského potoka 
z:     současný stav - výkr. č. 4, 9, 31, 33 
na:  navrhovaný stav - výkr. č. 4, 9, 31, 33 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Z 3002/09 – zapracování nově stanoveného 
záplavového území a vymezené aktivní zóny 
Říčanského potoka – vyznačený rozsah v náhledu 
změny neodpovídá opatření obecné povahy 
vydanému odborem životního prostředí MHMP pod 
č. j. MHMP-1434743/2013/OZP-II/Ka dne 20. 11. 
2013. V opatření obecné povahy je výslovně 
uvedeno, že se nevztahuje na přítoky Říčanského 
potoka. V náhledu jsou tak vyznačeny tři 
levostranné bezejmenné přítoky, dále svodnice „Od 
Lipan“ a pravostranně napojený Netlucký potok, pro 
které nebylo záplavové území stanoveno a tudíž by 
předmětem změny být neměly. 

  

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
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Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
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Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
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souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Jiné Oblast plynárenství a kapalných paliv 
V blízkosti uvedené lokality je umístěno plynárenské 
zařízení ve vlastnictví společnosti RWE Gasnet 
s.r.o. — jedná se o STL plynovody. Požadujeme, 
aby v případě výstavby objektů a zařízení nebo 
úpravy pozemků byla dodržena ochranná a 
bezpečnostní pásma dle zákona 458/2000 Sb., 
zákony, vyhlášky a příslušné technické normy 
týkající se jak stávajících, tak nově budovaných 
objektů a zařízení. Konkrétní podmínky budou 
stanoveny na základě žádosti investora staveb při 
zahájení předprojektových a projektových prací. 
 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme (viz Z 

2987/09 a Z 3002/09). 
Upozorňujeme, že poslední aktualizace 
záplavového území na drobných vodních tocích 
proběhla vydáním změny Z 2746/00. Po této změně 
byly vydány rozsudky, které ruší kategorii průtočnou 
na v rozsudcích uvedený říční kilometr, jelikož při 
aktualizaci zastavěného území se vymezení 
záplavového území dostalo na zastavitelné plochy. 
Po schválení změny Z 2832/00 již nebudou platit 
omezení pro kategorii průtočná na drobných 
vodních tocích. 
Požadujeme opravit předmět změny na „aktualizaci 
vymezení záplavových území." 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
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významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
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změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
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příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

164    Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní 
Vltava 

Jiné V rámci změny Z 3002/09 je v textu uveden předmět 
změny stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Říčanského potoka a jeho přítoků. Změna 
rozsahu záplavového území a jeho aktivní zóny 
(tedy změnu platného stanoveného záplavového 
území Říčanského potoka vyhlášeného 20.11.2013 
pod č.j. MHMP - 1434743/2013/OZP-ll/Ka) může být 
provedena pouze v souladu s § 66 zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
příslušným vodoprávním úřadem na návrh správce 
toku. 

  

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
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sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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 
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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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
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cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
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významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
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Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3003 / 09 
MČ Praha 1, k.ú. Staré Město       2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
změna funkčního využití ploch - Dům U Minuty 
z:     veřejné vybavení /VV/ 
na:  všeobecně smíšené /SV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
21    MČ Praha 1, starosta Jiné MČ Praha 1 sděluje, že v případě návrhu změny Z 

3003/09 (dům U Minuty) trvá platnost usnesení ZMČ 
P1 č. UZ15_0065 ze dne 22.04.2015, které se týká 
podnětu č. 729 a doporučuje stanovit pro nově 
navrhovanou funkčni plochu SV podíl bydlení v 
rozsahu nejméně 50%. 

  

2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
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stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 

  



Str. 350 z 822 

příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
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Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
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Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 
09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. 
PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN 
VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: 
Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující 
lokality: 
Z3003 - Památková rezervace hl. m. Prahy 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
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ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura     
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hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme.   
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140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává 
k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu 
zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 
19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, k výše uvedené věci toto odborné 
vyjádření: 
Změna funkčního využití plochy veřejného vybavení 
VV na všeobecně smíšené SV. Jedná se o kulturní 
památku (dále jen KP) r. č. ÚSKP 11732/1-36 - 
měšťanský dům u Minuty, U Bílého lva. Objekt tvoří 
spolu s KP čp. 1 - Staroměstskou radnicí (r. č. 
11731/1-35) národní kulturní památku (dále jen 
NKP), navíc se nachází vPPR, památce UNESCO. 
Při jakýchkoliv úpravách je třeba dodržet režim 
ochrany NKP, KP i plošně chráněného území PPR. 

  

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

Jiné Z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňujeme na zvýšené riziko možného výskytu 
archeologických nálezových situací a movitých 
nálezů v prostoru těchto řešených území: 
Velice pravděpodobné nálezy lze očekávat 
vzhledem k lokalizaci plochy v srdci PPR. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
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zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
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památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
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plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
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Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
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Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 

  



Str. 363 z 822 

také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 

  
 

  
  



Str. 364 z 822 

Z 3004 / 09 
MČ Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic  619/3, 626/21 
změna funkčního využití části pozemků  - tenisové kurty 
z:     louky, pastviny /NL/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  sportu /SP/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZMK + NL) 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 ekologicko-stabilizační funkci 
není možno narušit. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
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hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
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Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
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Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
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je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
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1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Jedná se o legalizaci stávajícího tenisového kurtu. 
Požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu 
zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných 
dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  
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127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
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historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
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stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
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uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
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úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
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havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
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R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
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útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3005 / 09 
MČ Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice    1646/46 
změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 
z:     zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné /OB/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Nejprve upozorňujeme na změny, které podle 
návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně 
městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či 
z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 
3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). 
Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování 
koncentrací prachových částic v ovzduší. 
Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných 
budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané 
lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze 
předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně 
doporučujeme, aby byl navzdory navrženým 
změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. 
Zároveň obecně doporučujeme při posuzování 
jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s 
opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval 
dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

V souladu s charakterem zástavby a regulativy 
okolních ploch je možný max. kód „C“. Požadujeme 
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odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na 
úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona. 

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
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hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
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nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
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není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování   
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a.s. máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
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78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
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změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3006 / 09 
MČ Praha - Lipence , k.ú. Lipence           2350/4, 2350/6, 2350/8, 2350/16, 2350/18, 2350/41, 2350/44, 2350/45, 2350/46, 2350/51, 2350/57 
A) navýšení míry využití území B) změna funkčního využití části pozemku - stavební parcela 
z:     čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  



Str. 395 z 822 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Nejprve upozorňujeme na změny, které podle 
návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně 
městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či 
z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 
3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). 
Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování 
koncentrací prachových částic v ovzduší. 
Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných 
budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané 
lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze 
předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně 
doporučujeme, aby byl navzdory navrženým 
změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. 
Zároveň obecně doporučujeme při posuzování 
jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s 
opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval 
dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme. 

Jedná se o zastavěné území s nesystémovými 
kousky plochy /ZMK/. 
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140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
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kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 
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152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
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132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, 
prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných 
ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce 
OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, 
obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, 
nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod 
označením : 
Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - 
Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U 
Sluncové), 
Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní 
Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská 
směrem k východní hranici hl.m.Prahy), 
Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce 
všeobecně či čistě obytné území, částečně 
všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, 
východně navazující na stávající zástavbu MČ 
Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd 
nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice 
Českobrodská), 
Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně 
od ul. Ke Štěrkovně), 
Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené 
území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - 
Pod Lečí), 
Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u 
ul. Za Nadýmačem), 
Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - 
Třeboradice, západně od severní části ul. 
Schoellerova). 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné V ostatních výše uvedených případech jsou 
dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro 
připojování v podstatě sousedící s plochami změn, 
tj. připojení k distribuční soustavě bude 
bezproblémové. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na 
územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou 
dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., 
stanovovány na základě žádostí o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). 
Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod 
s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na 
internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ 
(vyhledávač držitelů licencí). 
Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční 
soustavy provozované naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách 
navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k 
dispozici na provozu technické dokumentace naší 
a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle. 
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149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
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města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
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znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 
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78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
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185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3007 / 09 
MČ Praha 16, k.ú. Radotín 1997/4, 1997/5, 1997/6, 1997/12, 1997/13 
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. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  



Str. 411 z 822 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 
1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám 
sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné požadavky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – 
sledovaný jev 81 (elektronické komunikační 
zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech Týká se změn č. Z 
2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 
3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní 
změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, 
bylo vyžádáno naše stanovisko. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Nejprve upozorňujeme na změny, které podle 
návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně 
městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či 
z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 
3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). 
Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování 
koncentrací prachových částic v ovzduší. 
Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných 
budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané 
lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze 
předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně 
doporučujeme, aby byl navzdory navrženým 
změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. 
Zároveň obecně doporučujeme při posuzování 
jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s 
opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval 
dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
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a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Vzhledem k okrajové poloze u lesa a hranici zvlášť 
chráněného území nesouhlasíme s kódem „B“, 
požadujeme kód „A“. Požadujeme odůvodnění 
potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
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zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
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památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
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plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
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Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
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Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
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také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3008 / 09 
MČ Praha 16, k.ú. Radotín 1761/1, 1762/1, 1765/1 
změna funkčního využití části pozemků  - změna na čistě obytné území dle zbylých částí pozemku 
z:     sady, zahrady a vinice /PS/ 
na:  čistě obytné /OB/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  



Str. 427 z 822 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (PS) ve prospěch 
ploch zastavitelných. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
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důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
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Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
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Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
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- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
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hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 
1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám 
sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné požadavky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – 
sledovaný jev 81 (elektronické komunikační 
zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech Týká se změn č. Z 
2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 
3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní 
změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, 
bylo vyžádáno naše stanovisko. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Nejprve upozorňujeme na změny, které podle 
návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně 
městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či 
z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 
3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). 
Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování 
koncentrací prachových částic v ovzduší. 
Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných 
budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané 
lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze 
předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně 
doporučujeme, aby byl navzdory navrženým 
změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. 
Zároveň obecně doporučujeme při posuzování 
jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s 
opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval 
dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
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navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Jedná se o zarovnání zbytku území obytnou 
plochou. Vzhledem k okrajové poloze u lesa 
požadujeme kód „A“. Požadujeme odůvodnění 
potřeby nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
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prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
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dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
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- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
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(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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 
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U čerpacích stanic, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
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6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
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lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
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propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3009 / 09 
MČ Praha - Lipence , k.ú. Lipence           2220/1 
změna funkčního využití části pozemků  - stavební parcela 
z:     veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/, zvláštní - ostatní /ZVO/ 
na:  čistě obytné /OB/, všeobecně smíšené /SV/ 
zrušení VPS 44|VS|35 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 
1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám 
sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné požadavky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – 
sledovaný jev 81 (elektronické komunikační 
zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech Týká se změn č. Z 
2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 
3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní 
změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, 
bylo vyžádáno naše stanovisko. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Jedná se o záležitost lokálního významu. V souladu 
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s charakterem zástavby a regulativy okolních ploch 
je možný max. kód "B“. 

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
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hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
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nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
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není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, 
prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných 
ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce 
OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, 
obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, 
nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod 
označením : 
Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - 
Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U 
Sluncové), 
Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní 
Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská 
směrem k východní hranici hl.m.Prahy), 
Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce 
všeobecně či čistě obytné území, částečně 
všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, 
východně navazující na stávající zástavbu MČ 
Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd 
nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice 
Českobrodská), 
Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně 
od ul. Ke Štěrkovně), 
Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené 
území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - 
Pod Lečí), 
Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u 
ul. Za Nadýmačem), 
Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - 
Třeboradice, západně od severní části ul. 
Schoellerova). 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné V ostatních výše uvedených případech jsou 
dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro 
připojování v podstatě sousedící s plochami změn, 
tj. připojení k distribuční soustavě bude 
bezproblémové. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na 
územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou 
dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., 
stanovovány na základě žádostí o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). 
Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod 
s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na 
internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ 
(vyhledávač držitelů licencí). 
Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční 
soustavy provozované naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
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plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách 
navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k 
dispozici na provozu technické dokumentace naší 
a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle. 

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
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Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
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sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
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památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
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závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3010 / 09 
MČ Praha 17, k.ú. Řepy              1504/1, 1504/5, 1504/21, 1504/22 
přeložka VTL plynovodu 
z:     dle ÚP SÚ HMP výkres č. 10 
na:  změna ÚP SÚ HMP výkres č. 10 dle záměru 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Do platného stavu v ÚP a navrhované změny v 
hlavičce návrhu zadání doplnit výkres č. 4. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
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Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 



Str. 466 z 822 

prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
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Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Součástí změn, které řeší technickou infrastrukturu, 
je rovněž změna Z 3010/09, citovaná jako „přeložka 
VTL plynovodu Praha 17 - Řepy“ (jde o úsek trasy 
VTL plynovodu č. 222 DN 500 v oblasti východně od 
ul. Na Fialce II). K tomuto pouze doplňujeme, že se 
zde v podstatě jedná o původní investiční záměr 
naší společnosti na stavební úpravu (z důvodu 
zachování, resp. navýšení provozní jistoty a 
bezpečnosti) existujícího provozovaného úseku 
předmětného VTL plynovodu DN 500 mezi ul. Na 
Fialce I a II, který nebylo možné v původní trase 
nahradit z důvodů komplikací s výkopy a výměnou 
potrubí na oplocených soukromých pozemcích 
(zahrádky ke zdejší zástavbě řadových RD), proto 
musela být volena forma této relokace 
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plynárenského zařízení. 
Ve smyslu textové části Zadání změn vlny 09. str. 8 
(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 (stavební zákon) k zařazení do 
seznamu veřejně prospěšných staveb - dále jen 
VPS) žádáme, aby tento seznam obsahoval i 
popsanou změnu Z 3010/09 (řešeny VTL plynovod 
č. trasy 222 DN 500 je zcela nezbytnou součástí 
plynárenské distribuční soustavy pro spolehlivé, 
dostatečně kapacitní zásobování levobřežních 
centrálních částí hl. města Prahy). 
 

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
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hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
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114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy   
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Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
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jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3011 / 09 
MČ Praha 22, k.ú. Uhříněves         1840/1, 1841/3, 1841/4, 1841/6, 1841/7, 1841/11, 1841/12, 1841/13, 1841/14, 1841/15, 1841/36, 1841/37, 1841/38, 1841/39, 1847, 1858/1, 
1858/8, 1858/36, 1858/37, 1858/38, 1858/54, 1858/55, 1858/56, 1858/57, 1858/61, 1858/62, 1858/63, 1858/64, 1858/65, 1858/78, 2016/2, 2016/4, 2016/5, 2016/6, 2016/7, 2016/8 
změna funkčního využití pozemku nebo části pozemku - náprava s ohledem na skutečné využití území RD 
z:     zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné /OB/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
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 Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
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hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
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Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
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Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
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je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
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1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Nejprve upozorňujeme na změny, které podle 
návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně 
městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či 
z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 
3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). 
Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování 
koncentrací prachových částic v ovzduší. 
Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných 
budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané 
lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze 
předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně 
doporučujeme, aby byl navzdory navrženým 
změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. 
Zároveň obecně doporučujeme při posuzování 
jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s 
opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval 
dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     
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3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Akceptujeme návrh změny. 

Požadujeme odůvodnění potřeby nárůstu 
zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných 
dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
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Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
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22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
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4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

164    Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní 
Vltava 

Jiné V rámci změny Z 3011/09 je v textu uveden předmět 
změny, změna funkčního využití pozemku nebo 
části pozemku - náprava s ohledem na skutečné 
využití území RD, na čisté obytnou /OB/ ze zelené 
městské a krajinné /ZMK/ 
Změna funkčního využití pozemku nebo části 
pozemku může být provedena pouze v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů. Zejména by nemělo docházet ke změně z 
plochy /MZK/ - nezastavěná část na plochu čistě 
obytnou /OB/, v území, kde je vyhlášena aktivní 
zóna záplavového území. 

  

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, 
prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných 
ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce 
OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, 
obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, 
nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod 
označením : 
Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - 
Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U 
Sluncové), 
Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní 
Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská 
směrem k východní hranici hl.m.Prahy), 
Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce 
všeobecně či čistě obytné území, částečně 
všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, 
východně navazující na stávající zástavbu MČ 
Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd 
nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice 
Českobrodská), 
Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně 
od ul. Ke Štěrkovně), 
Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené 
území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - 
Pod Lečí), 
Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u 
ul. Za Nadýmačem), 
Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - 
Třeboradice, západně od severní části ul. 
Schoellerova). 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné V ostatních výše uvedených případech jsou 
dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro 
připojování v podstatě sousedící s plochami změn, 
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tj. připojení k distribuční soustavě bude 
bezproblémové. 

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na 
územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou 
dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., 
stanovovány na základě žádostí o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). 
Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod 
s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na 
internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ 
(vyhledávač držitelů licencí). 
Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční 
soustavy provozované naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách 
navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k 
dispozici na provozu technické dokumentace naší 
a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 
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148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Při změně funkčního využití ploch respektovat 
stávající přiváděči řad DN 600 a hlavní řad DN 300 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
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Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
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také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3012 / 09 
MČ Praha 5, k.ú. Hlubočepy         , 1039/15, 1039/18, 1040/241, 1040/253, 1139/1, 1178/2, 1178/9, 1184/47, 1184/63, 1184/65, 1184/84, 1674/5, 1677, 1678, 1680, 1785/11, 
1785/56, 1785/60, 1792/6, 1792/9, 1792/31, 1792/34, 1792/38, 1792/89, 1792/91, 1792/94, 1792/97, 1792/105, 1793/2, 1798/17, 1798/21, 1798/190, 1798/353, 1798/418, 1798/421, 
1798/480, 1798/485, 1798/486, 1798/487, 1798/495, 1798/497, 1798/498, 1798/500, 1798/502, 1798/503, 1798/506, 1799/1 
Odkanalizování Barrandov západ 
z:     čistě obytné /OB/, sportu /SP/, veřejné vybavení /VV/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/ 
na:  veřejně prospěšná stavba /VPS/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
přeskupení zbylých funčních ploch dle záměru v řešeném území 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
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životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
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Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
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Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
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dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP   
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ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 
1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám 
sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné požadavky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – 
sledovaný jev 81 (elektronické komunikační 
zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech Týká se změn č. Z 
2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 
3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní 
změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, 
bylo vyžádáno naše stanovisko. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     



Str. 498 z 822 

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Nesouhlasíme se změnou na funkční plochu /ZMK/ 

bez koordinace se změnou Z 2929/00, pro kterou se 
zpracovává studie. 
Motivem změny je zajištění podmínek 
odkanalizování území, z návrhu zadání není zřejmé, 
na co má být vyhlášena VPS. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
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míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
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Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
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3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
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Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Při změně funkčního využití ploch respektovat 
stávající přiváděči řad DN 600 a hlavní řad DN 400, 
které procházejí jižním okrajem řešeného území 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich   
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rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
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Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
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ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
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který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3013 / 09 
MČ Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice    1646/19 
změna funkčního využití ploch - stavba RD 
z:     zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné /OB/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Nejprve upozorňujeme na změny, které podle 
návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně 
městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či 
z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 
3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). 
Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování 
koncentrací prachových částic v ovzduší. 
Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných 
budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané 
lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze 
předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně 
doporučujeme, aby byl navzdory navrženým 
změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. 
Zároveň obecně doporučujeme při posuzování 
jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s 
opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval 
dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

V souladu s charakterem zástavby a regulativy 
okolních ploch je možný max. kód „C“. Požadujeme 
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odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na 
úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona. 

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
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hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
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nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
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není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování   
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a.s. máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
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78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
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změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3014 / 09 
MČ Praha - Dolní Počernice , k.ú. Dolní Počernice 1421/1, 1421/6, 1421/7, 1421/8, 1421/9 
změna funkčního využití ploch  - rekreační chaty 
z:     louky, pastviny /NL/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Předmětné území se nachází v přírodním parku 
Klánovice-Čihadla, zřízeném nařízením RHMP č. 
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 zeleně (ZMK + NL). 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
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ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
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Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
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Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
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památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
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z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme. 

Jedná se o legalizaci stávající zahrádkové osady. 
  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky.   
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Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 

  



Str. 530 z 822 

parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
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uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
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68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
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dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
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pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
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Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
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městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3015 / 09 
MČ Praha 12, k.ú. Modřany           265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/13 
změna funkčního využití ploch  - polyfunkční zástavba 
z:     nerušící výroby a služeb /VN/ 
na:  všeobecně smíšené /SV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 

zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

32    MČ Praha 12, starosta Částečný souhlas MČ nesouhlasí s návrhem zadání změny Z 3015/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 
nebot' městská část Praha 12 souhlasí se změnou 
územního plánu ze stávajícího funkčního využití VN 
- nerušící výroba a služby na funkční využití SV - 
všeobecně smíšené pouze v západní části 
předmětného území, jehož součástí je objekt 
MICRONA, tj. na pozemcích parc. č. 265/5, 265/6 a 
západní části pozemku parc. č. 265/7 vše v k. ú. 
Modřany. 

  

2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 

  



Str. 538 z 822 

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
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vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
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v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
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kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
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ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura     
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hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Transformace na polyfunkční území umožní 
  



Str. 544 z 822 

zlepšení využitelnosti stávajících staveb. 

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
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Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
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povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
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132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
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připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
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směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče   
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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
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ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3017 / 09 
MČ Praha - Dolní Měcholupy , k.ú. Dolní Měcholupy 44 
změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 
z:     sady, zahrady a vinice /PS/ všeobecně obytné /OV/ 
na:  všeobecně smíšené /SV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (PS) ve prospěch 
ploch zastavitelných (SV). 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
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důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
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Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
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Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
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- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
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hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

V souladu s charakterem zástavby a regulativy 
okolních ploch je možný max. kód „C“. Požadujeme 
odůvodnění potřeby nárůstu zastavitelných ploch na 
úkor ploch nezastavitelných dle § 55 st. zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 
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134    Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
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regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
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kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
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ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
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připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
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4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
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m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3018 / 09 
MČ Praha 5, k.ú. Smíchov           1446 
změna funkčního využití ploch části pozemku - zástavba obytným domem nebo zařízením pro obchod a služby 
z:     parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, vymezení ÚSES /USES/ 
na:  všeobecně obytné /OV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
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 Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
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příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
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Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
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Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy sděluje, že 
k zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP uplatňuje 
následující požadavky. 
PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN 
VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: 
Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující 
lokality: 
Z3018 - Památková zóna Smíchov v městké části 
Praha 5 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
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památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
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„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 
1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám 
sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné požadavky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – 
sledovaný jev 81 (elektronické komunikační 
zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech Týká se změn č. Z 
2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 
3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní 
změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, 
bylo vyžádáno naše stanovisko. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
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s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme.   

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Nesouhlas Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává 
k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu 
zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 
19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, k výše uvedené věci toto odborné 
vyjádření: 
Změna funkčního využití ploch z plochy parky 
historické zahrady a hřbitovy ZP na všeobecně 
obytné OV. Se změnou nesouhlasíme, znamená 
možnost zastavění stávající plochy ZP na území 
památkové zóny Smíchov, ve které jsou předmětem 
ochrany historické zahrady a parky a doplňkové 
parkové-zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou 
součást historického prostředí a především 
zachování charakteru těchto pozemků. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
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návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
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vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
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500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
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Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
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popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
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prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
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chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
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zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3019 / 09 
MČ Praha 5, k.ú. Smíchov           4014/1, 4014/2, 4015, 4816/12, 4816/22 
změna funkčního využití ploch  - veřejná stavba, sportoviště 
z:     čistě obytné /OB/ 
na:  sportu /SP/, veřejné vybavení /VV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 
09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. 
PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN 
VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: 
Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující 
lokality: 
Z2977, Z3001, Z3019, Z3029 - Ochranné pásmo 
Památkové rezervace hl. m. Prahy 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
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- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
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požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 
1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám 
sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné požadavky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – 
sledovaný jev 81 (elektronické komunikační 
zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech Týká se změn č. Z 
2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 
3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní 
změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, 
bylo vyžádáno naše stanovisko. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
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pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme.   

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává 
k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu 
zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 
19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, k výše uvedené věci toto odborné 
vyjádření: 
Změna funkčního využití ploch z plochy čistě obytné 
OB na veřejné vybavení VV na sportu SP. Změna 
se-nachází v OP PPR, je třeba dodržet režim 
ochrany území tak, ahy změna funkce neohrozila 
hodnoty PPR, tj. její urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
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Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
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zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
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2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Nesouhlas Se změnou Z 3019/09 - namísto funkce čistě obytné 
území je navrhovaná změna funkčního využití na 
veřejné vybavení (sportoviště), u ul. Podbělohorská, 
Praha 5 - Smíchov, nesouhlasíme. Pro plynofikaci 
tepelných zdrojů zástavby zdejších původně 
uvažovaných devíti bytových domů, resp. viladomů 
(dle zpracované dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí) byly již mezi naší společností a 
investorem Vilapark Klamovka s.r.o. uzavřeny platné 
smluvní vztahy (smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě, smlouva o spolupráci). 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
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04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
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- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
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chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
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se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 

  

304    Vilapark Klamovka s.r.o. Nesouhlas Společnost Vilapark Klamovka s.r.o., se sídlem 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 26728524 
(díle jen „Společnost“), je vlastníkem pozemků pare. 
č. 4014/1, 4014/2 a 4015 v k.ú. Smíchov, obec 
Praha (dále jen „Dotčené pozemky“). Těchto 
pozemků se dotýká návrh na zadání změny 
územního plánu Změna č. Z 3019/09, spočívající ve 
změně funkčního využití ploch z čistě obytné (OB) 
na veřejné vybavení (VV) a sportu (SP), která byla 
dne 31.8.2016 oznámena veřejnou vyhláškou v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny 09. 
Jako jednatelé Společnosti, která vlastní Dotčené 
pozemky zásadně nesouhlasíme s návrhem na 
zadání změny územního plánu Změna č. 3019/09, 
neboť tento návrh se pořizuje zjevně bez zjištění 
řádného stavu věci, na základě nepřesných 
informací a negativně ovlivňuje naše investiční 
záměry na využití Dotčených pozemků, které jsme v 
dobré víře v souladu s platným územním plánem 
zadali. Příprava našeho záměru byla transparentní, 
byla organizována architektonická soutěž, jejíž 
výsledky byly konzultovány s městskou částí Praha 
5 a námi připravovaný záměr výstavby obytného 
souboru má za cíl zanedbané území, kde se v 
současnosti nachází neprůchozí brownfield, 
revitalizovat a zprůchodnit veřejnosti v návaznosti 
na park Klamovka. V současné době jsme ve fázi 
územního řízení na umístění stavby na Dotčených 
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pozemcích. K uvedenému záměru se několikrát 
kladně vyjádřila jak městská část Praha 5, tak 
Magistrát hlavního města Prahy. Na rozvoj 
developerského záměru jsme dosud vynaložily 
finanční náklady blížící se částce 100 miiiónů korun. 
O podnětu na změnu územního plánu, vyvolanou 
M4 Praha 5, se dovídáme z veřejně dostupných 
zdrojů a zástupci MČ Praha 5 s námi o důvodu 
změny nejednali. O nesouhlasu se samotným 
podnětem, iniciovaným městskou částí Praha 5, pro 
výše uvedenou změnu územního plánu jsme již 
31.7.2014 informovali městskou část Prahu 5 
dopisem č.j. MDE/024/14 a Odbor stavební a 
územního plánu HMP dopisem č.j. MDE/024/14. 
Dále jsme se dopisem č.j. VK/028/16 ze dne 
14.6.2016 obrátili na náměstkyni primátorky s 
žádostí o zrušení usnesení o schválení pořízení 
změny vlny 09 ÚP SÚ HMP. 
Jako vlastník Dotčených pozemků opakovaně 
vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s pořízením 
změny stávajícího platného územního plánu na 
Dotčených pozemcích a žádáme o odmítnutí 
pořízení Změny č. 3019/09 územního plánu na 
Dotčených pozemcích. Dovolte prosím, abychom 
Vás také informovali, že v případě, že dojde ke 
schválení výše uvedené změny územního plánu na 
Dotčených pozemcích, je naše Společnost 
připravena domáhat se v souladu s platnými 
právními předpisy náhrady vzniklé škody, včetně 
ušlého zisku z titulů nemožnosti realizace 
plánovaného developerského projektu, jejíž výše 
bude 
v řádech stovek milionů korun. Dovolujeme si 
upozornit na to, že nerespektuje-li návrh územního 
plánu případné územní studie, územní rozhodnutí, a 
zejména platný územní plán, pak nejen porušuje 
zadání a své cíle, ale porušuje tím i literu stavebního 
zákona, pročež nemůže obstát pro svou 
nezákonnost. Evropský soud pro lidská práva již 
dříve dovodil (rozsudky Evropského soudu pro 
lidská práva ve věcech Pine Valley Developments 
Ltd v. Irsko ze dne 29.11.1991, série A č. 222, odst. 
51 a Fredit v. Švédsko ze dne 18.2.1991, série A č. 
192, odst. 51), že"(...) schválený územní plán je též 
druhem majetku, neboť Je rozhodnutím o zásadním 
využiti pozemku, Jehož vlastníci legitimně očekávají, 
že s pozemkem budou nakládat podle svých 
představ...". Orgány územního plánování jsou dle § 
4 odst. 1 stavebního zákona povinny postupovat tak, 
aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a 
nebyla dotčena jejich práva a oprávněné zájmy, 
přičemž tomu tak není, když k tíži dotčených osob 
došlo bez řádného důvodu k nerespektování 
platného územního plánu a územně plánovacích 
podkladů. Změna č. 3019/09 územního plánu by 
představovala podstatný zásah do našich práv 
nabytých v dobré víře, neboť návrh změny 
územního plánu při současné podobě vylučuje 
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užívání Dotčených pozemků ve vlastnictví 
Společnosti, které zamýšlí využít v souladu s 
vydaným platným územním plánem k již 
projednávanému záměru v územním řízení, a ve 
smyslu shora citovaného rozsudku Evropského 
soudu pro lidská práva i majetkovou újmu, tedy 
znehodnocení investice do stavebního záměru. 
Žádáme Vás o zamítnutí návrhu pořízeni změny č. 
Z3019/09 sídelního útvaru Hlavního města Prahy na 
pozemcích v našem vlastnictví pare. č. 4014/1, 
pare. č. 4014/2 a pare. č. 4015, vše k.ú. Smíchov, 
obec Praha. 
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Z 3020 / 09 
MČ Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice         1919, 1920 
změna funkčního využití ploch - stavba RD 
z:     zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné /OB/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Nejprve upozorňujeme na změny, které podle 
návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně 
městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či 
z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 
3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). 
Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování 
koncentrací prachových částic v ovzduší. 
Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných 
budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané 
lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze 
předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně 
doporučujeme, aby byl navzdory navrženým 
změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. 
Zároveň obecně doporučujeme při posuzování 
jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s 
opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval 
dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme. 

Území je součástí stávající obytné zástavby. 
  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy   
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obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
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a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č.   
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458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
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132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
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podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
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využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
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ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo 

  



Str. 615 z 822 

chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3021 / 09 
MČ Praha - Satalice, k.ú. Satalice 510/2 
změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 
z:     zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné /OB/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Nejprve upozorňujeme na změny, které podle 
návrhu změní funkční využití území z funkce zeleně 
městské a krajinné, izolační zeleně, luk a pastvin či 
z lesních porostů na funkci čistě obytnou (změna č. 
3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3013, 3020 a 3021). 
Zeleň má ve městě pozitivní efekt na snižování 
koncentrací prachových částic v ovzduší. 
Nepředpokládáme, že by se výstavbou obytných 
budov výrazně zhoršila kvalita ovzduší v dané 
lokalitě, kromě samotné fáze výstavby, kdy lze 
předpokládat navýšeni prašnosti. Nicméně 
doporučujeme, aby byl navzdory navrženým 
změnám zachován co nejvyšší podíl zeleně. 
Zároveň obecně doporučujeme při posuzování 
jednotlivých změn vlny 09 postupovat v souladu s 
opatřením ED1 Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, aby se minimalizoval 
dopad navrhovaných změn na území hl. m. Prahy. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme.   

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy   
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obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
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a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č.   
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458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
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132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
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podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Lokalita leží v povodí PČOV Kbely; vzhledem kjejí 
omezené kapacitě bude napojení možné až po 
dokončení její intenzifikace a po zahájení 
zkušebního provozu 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
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vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
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zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3022 / 09 
MČ Praha - Lipence , k.ú. Lipence 
VPS - protipovodňová opatření 
z:     platný stav ÚP SÚ HMP výkres č. 25 
na:  vymezení VPS 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
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změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změna č. Z 3022/09 je umístěna v katastrálním 
území Lipence. Předmětem změny je vybudování 
protipovodňových opatření. Vyhodnocení musí 
zohlednit případné ovlivnění odtokových poměrů a 
jiných vodohospodářských aspektů (odvodnění, 
závlaha, protierozní ochrana, meliorace, a jiné). 
Změnu záměru je rovněž nutné vyhodnotit s 
ohledem na navržený interakční prvek ÚSES 
podporující ekologickou stabilitu v dotčeném území. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
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kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
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Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR Částečný souhlas Vodní doprava 
Navrhovaná změna Z 3022/09 protipovodňového 
opatření plně nereflektuje požadavky Ministerstva 
dopravy na splavněni Berounky, které jsme poskytli 
do územně analytických podkladů ve formě 
dokumentace „Generel splavněni řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu". Při tvorbě návrhu 
požadujeme koordinovat návrh protipovodňových 
opatření s výše uvedeným generelem tak, aby 
nebyla znemožněna případná realizace splavněni 
vodní cesty. Berounka je dle ustanovení zákona č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, od říčního km 
37,0 po přístav Radotín, sledovanou dopravně 
významnou využitelnou vodní cestou. 
 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
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Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
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památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
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Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Jiné Oblast plynárenství a kapalných paliv 
V uvedené lokalitě je umístěno plynárenské zařízení 
ve vlastnictví společnosti RWE Gasnet s.r.o. —
jedná se o STL plynovod. Požadujeme, aby v 
případě výstavby objektů a zařízení nebo úpravy 
pozemků byla dodržena ochranná a bezpečnostní 
pásma dle zákona 458/2000 Sb., zákony, vyhlášky a 
příslušné technické normy týkající se jak stávajících, 
tak nově budovaných objektů a zařízení. Konkrétní 
podmínky budou stanoveny na základě žádosti 
investora staveb při zahájení předprojektových a 
projektových prací. 
 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
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v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme. 

Upozorňujeme, že protipovodňová ochrana má být 
formou průlehu, jehož projekční příprava je na 
úrovni DUR, ale zatím nebylo započato 
projednávání. Dle podkladů se řeší variantně: 
• varianta 1 - pouze zatravněná údolnice a 
manipulační objekt na nátoku 
• varianta 2 - údolnice s vodním prvkem a 
manipulační objekt na nátoku 
Pro zpracování návrhu změny je nutné znát, která 
varianta bude projednávaná v DUR. Navržené 
opatření může změnit chování povodní, je proto 
třeba k vypracování návrhu změny dodat posudek 
2D povodňového modelu. Do navrhované změny 
požadujeme doplnit výkresy č. 4, 9, 33. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
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technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
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vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
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regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno 
respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými 
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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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
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prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

161    Ředitelství vodních cest ČR Částečný souhlas Podle výše uvedených bodů máme z hlediska 
rozvoje vodních cest k návrhu zadání změny č. Z 
3022/09, která je dílčí součástí změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy, následující připomínku: 
Tato dílčí změna není v souladu s dokumentací 
„Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do 
Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry Environment 
a.s. (dále též jen „generel“), která vymezuje územní 
ochranu pro výhledové splavnění řeky Berounky pro 
I. třídu vodních cest. Z tohoto důvodu Vás žádáme, 
aby tato plánovaná změna byla uvedena do souladu 
s generelem, resp. proběhla jejich vzájemná 
koordinace (realizace změny Z 3022/09 nesmí 
znemožnit budoucí splavnění řeky Berounky dle 
generelu). V příloze Vám přikládáme příslušnou část 
generelu. 

  

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
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stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 
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32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3023 / 09 
MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 38/2 
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. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadáni změny akceptujeme. 

Jedná se o stávající vodní plochu umístěnou v ploše 
/OB/, zrušení vodní plochy ve výkresech č. 9 a 33 je 
možné. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
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návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
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vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
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500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
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Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
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popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
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prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
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chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
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zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3024 / 09 
MČ Praha 11, k.ú. Háje            583/26, 583/35, 583/36, 583/37, 583/40, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4, 746/5, 746/6, 746/7, 747, 748/12, 748/13, 748/14 
změna funkčního využití ploch  - stabilizace plochy v souladu se skutečným využíváním 
z:     čistě obytné /OB/ 
na:  parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme. 

V místě řešeného území jejíž založena parková 
plocha. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
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Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
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prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
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Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
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dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

150    Pražská teplárenská a.s. Jiné Na vymezeném území určenému ke změně 
funkčního využití ploch se na pozemcích 583/35, 
746/1, 748/12, 13 a 14, k. ú. Háje nachází tepelné 
sítě vč. optických kabelů ve správě Pražská 
teplárenská a.s. 
Požadujeme při navrhování a realizaci stavby 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a při 
křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými 
rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
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dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
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definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
302    Hezké Jižní Město Souhlas Podporujeme návrh změny územního plánu vlny 

3024/09 na Hájích, jde o změnu z OB na ZP, jedná 
se o stabilizaci plochy v souladu s jejím současným 
využitím (je to parčík za radnicí). Změna zlepší 
situaci na Jižním Městě. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
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ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo 
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chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 

  

303    RODOK s.r.o. Nesouhlas Naše společnost je vlastníkem pozemků p.č. 
748/13, 583/12, 583/26, 583/36, 583/37, 986/2, 
986/4, 986/6, 1023/2, 1035/2, 1035/4, 1223/17 v k.ú. 
Háje (dále jen předmětné pozemky), které jsou dle 
územního plánu s funkcí čistě obytnou a na které 
dne 6.3. 2015 Městská část Praha 11 (dále jen MČ) 
podala podnět č. 821 na změnu územního plánu SÚ 
HMP a to na park. 
Tímto vyjadřujeme náš zásadní nesouhlas se 
změnou územního plánu z funkce čistě obytné 
vzhledem k tomu, že jsme zakoupili výše uvedené 
předmětné pozemky v dobré víře pro stavbu k 
bydlení na základě platného územního plánu. 

  



Str. 678 z 822 

V případě, že bude bez našeho souhlasu změněna 
funkce čistě obytná u předmětných pozemků, 
budeme nuceni domáhat se soudní cestou náhrady 
za změnu v území dle § 102 Stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. a to u našich předmětných pozemků v 
hodnotě 78.080.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 
3121-59/2014 ze dne 4.8.2014 zpracovaném 
znalcem Janem Richterem objednaném hl. m. 
Prahou (tento posudek byl zpracován pro účely 
směny pozemků dle níže uvedeného) a dále i 
úhradu ušlého zisku souvisejícího se stavbou a 
prodejem bytů za ceny v místě a čase obvyklé. K 
tomuto sdělujeme, že máme zpracovány projektové 
dokumentace, jejichž projednávání jsme pozastavili 
vzhledem k tomu, že byl zahájen proces směny 
našich předmětných pozemků za pozemky hl.m. 
Prahy dle níže uvedeného. 
K tomuto uvádíme, že předchozí podnět MČ na 
změnu územního plánu na předmětné pozemky 
registrační č. 149 byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
usnesením č. 39/9 ze dne 29.5.2014 zamítnut, proto 
žádáme, aby hl. m. Praha tento nový výše uvedený 
podnět č. 821 zamítla a znovu neprojednávala tuto 
změnu územního plánu již jednou zamítnutou. 
Pokud má MČ a hl. m. Praha zájem na našich 
předmětných pozemcích změnit územním plánem 
funkci z čistě obytné na zeleň navrhujeme, aby hl.m. 
Praha směnila ve svém vlastnictví pozemky v 
hodnotě dle výše uvedeného posudku za naše 
předmětné pozemky. K tomuto uvádíme, že již byla 
schválena směna našich předmětných pozemků za 
pozemky hl. m. Prahy vše v k.ú. Háje a to 
Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 17/30 
ze den 26.5.2016. Po provedení směny výše 
uvedených pozemků příslušným katastrálním 
úřadem dle Smlouvy směnné č. SME/ 
83/09/025083/2016 nebudeme podávat nesouhlas 
ke změně územního plánu. Sdělujeme, že dle výše 
uvedeného znaleckého posudku je rozdíl hodnoty 
směňovaných pozemků ve prospěch hl. m. Prahy a 
to ve výši 5.630.000,- Kč s čímž souhlasíme. 
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Z 3025 / 09 
MČ Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice         1229, 1230, 1233, 1234, 1235 
změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 
z:     veřejné vybavení /VV/ 
na:  čistě obytné /OB/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme.   

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
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(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
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zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
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kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
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námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
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nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
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havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
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územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2   
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tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3026 / 09 
MČ Praha - Zličín, k.ú. Sobín 225/15 
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. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 

  



Str. 699 z 822 

možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Bez připomínek Návrh zadání změny akceptujeme. 

Jedná se o nepatrnou malou plochu. 
  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
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(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
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zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
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kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
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námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
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nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Lokalita leží v povodí PČOV Sobin; vzhledem kjejí 
omezené kapacitě bude napojení možné až po 
přepojení tohoto povodí do celoměstské kanalizační 
sítě 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
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Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
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77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
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ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3027 / 09 
MČ Praha - Březiněves , k.ú. Březiněves  438/106 a další 
změna funkčního využití ploch - vybudování "zeleného pásu" kolem Prahy 
z:     orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
na:  lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/ 
případně jiné svým charakterem blízké požadavanému záměru, umožňující provedení technické infrastruktury 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Silniční doprava 
Změna č. Z 3027/09 - plochy navrhované pro 
vybudování "zeleného pásu" kolem Prahy zasahují 
do koridoru pro SOKP, který požadujeme vymezit 
minimálně v šíři budoucího silničního ochranného 
pásma v souladu s aktuální technickou dokumentací 
(100 m od osy přilehlého jízdního pásu). Lokalitu 
změny požadujeme vymezit mimo požadovaný 
koridor. 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 

  



Str. 713 z 822 

Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 

  



Str. 714 z 822 

chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
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na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Nesouhlas Oblast elektroenergetiky 
Z pohledu společnosti ČEPS, a.s. nesouhlasíme se 
změnou funkčního využití plochy — vybudování 
„zeleného pásu" kolem Prahy u změny označené 
jako Z 3027 / 09 v k.ú. Březiněves. V platném ÚP 
SÚ hl. m. Prahy je plocha vedena jako orná půda, 
plocha pro pěstování zeleniny /OP/ a nově je 
navržena jako lesní porost /LR/. Výše uvedená 
funkční plocha je ve střetu s koridorem pro záměr 
výstavby vedení 400 kV (smyčka z rozvodny Praha 
sever s napojením na vedení V410). Předmětná 
plocha je dělena tímto koridorem na dvě části a 
tudíž zde nelze vytvořit „zelený pás" zalesněním, jak 
je v dílčí změně navrženo. K vybudování „zeleného 
pásu" kolem Prahy, lze k tomuto účelu využít i 
stávající funkční využití pro plochu tj. dané plochy 
využít jako plochu luk a pastvin. Vzhledem k tomu, 
že v územně plánovací dokumentaci je koridor pro 
vedení 400kV vymezen pouze linií se zobrazením 
ochranného pásma, a tudíž není jasně daný prostor 
(koridor) pro realizaci stavby předmětného vedení, 
nesouhlasíme s nově navrženým funkčním využitím, 
které mimo jiné připouští i využití, které je v rozporu 
s budoucím částečným využitím plochy pro vedení 
ZVN 400 kV a umožňuje vynaložení investic do 
záměrů, které budou v budoucnu nepřípustné z 
hlediska energetického zákona. 
 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Jiné Oblast plynárenství a kapalných paliv 
Z hlediska společnosti MERO ČR, a.s. 
upozorňujeme, že v území změny Z 3027 / 09 v k.ú. 
Březiněves se nachází její zařízení a to ropovod DN 
500, DOK. Uvedená změna zasahuje do 
ochranného pásma ropovodu, které je až 300 m na 
obě strany ropovodu. 
Výhrady společnosti MERO ČR, a.s. pro realizaci 
změny Z 3027 / 09: 
Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je 
třeba dodržovat vládní nařízení č. 29/1959 Sb. (jak 
je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 
161/2013 Sb.), když na provádění činností v 
ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 
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189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a 
ČSN 65 0204. 
Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu 
ropovodu je zaměstnanec společnosti MERO ČR, 
a.s., p. Němec, telefon 315 739 208, 602 278 836. 
Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu 
a jeho technických zařízení vydá zaměstnanec 
společnosti MERO ČR, a.s., p. Čermák, telefon 315 
739 194, 602 563 307 nebo p. Dobrovolný, telefon 
606 657 940, na základě potvrzeného zápisu o 
proškolení pracovníků provádějící firmy z 
Technických podmínek. 
Průběh zařízení společnosti MERO ČR, a.s. je 
orientačně vyznačen na mapce v příloze. 
Z hlediska společnosti ČEPRO, a.s. upozorňujeme, 
že navrhovaná změna Z 3027 / 09 zasahuje do 
ochranného pásma produktovodu Kralupy — 
Mstětice. Z tohoto důvodu požadujeme uvést a 
dodržovat následující omezení: Do vzdálenosti 3 m 
od trasy produktovodu je zakázáno provádět 
činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a 
bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování 
zemin, jejich navršování, sondy a vysazování 
stromů. V lokalitě řešené změny musí být 
respektováno ochranné pásmo produktovodu podle 
platných předpisů (zákon č. 189/1999 Sb., zákon č. 
161/2013 Sb.) a normy (ČSN 65 0204 — Dálkovody 
hořlavých kapalin). 
 

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
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159    ČEPS, a.s. Nesouhlas ČEPS, a.s. jako provozovatel Přenosové soustavy 
ČR, dle Energetického zákona a tedy jako 
oprávněný investor, dle ustanovení Stavebního 
zákona, podává tímto připomínku k návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ Hl. m. Prahy. 
Připomínka se týká nesouhlasu se změnou 
funkčního využití - vybudování „zeleněho pásu“ 
kolem Prahy u dílčí změny označené jako Z 3027/09 
v k.ú. Březiněves. V platném ÚP SÚ hl. m. Prahy je 
plocha vedena jako orná půda - plocha pro 
pěstování zeleniny /OP/ a nově je navržena jako 
lesní porost /LR/. 
Odůvodnění: 
Výše uvedená funkční plocha je ve střetu s 
koridorem pro záměr výstavby vedení 400 kV 
V419/409 - smyčka do R Praha Sever tak jak je 
určen v Zásadách územního rozvoje Hlavního 
města Prahy pod označením Z/501/TE a současně 
uplatněn v Zásadách územního rozvoje 
Středočeského kraje pod označením E22, jako 
veřejně prospěšná stavba (VPS). Dále byl tento 
záměr výstavby vedení požadován společností 
ČEPS, a.s. k zapracování i do Metropolitního plánu 
Hlavního města Prahy a podán podnět oprávněného 
investora, ke změně ÚP SÚ Hl. m. Prahy, vč. 
uvedení požadované šíře koridoru pro předmětný 
záměr. 
Ve stávajícím ÚP SÚ Hl. m. Prahy je záměr 
výstavby vedení V 400kV V419/409 - smyčka do R 
Praha Sever vymezen pouze linií se zobrazením 
ochranného pásma. Vzhledem k tomu, že ČEPS, 
a.s. uplatňuje koridor pro předmětný záměr o šíři 
300 m do Metropolitního plánu Hlavního města 
Prahy a i do navrhované změny ÚP SÚ Hl. m. 
Prahy, nesouhlasíme s nově navrženým funkčním 
využitím, které mimo jiné připouští i využití, které je 
v rozporu s budoucím částečným využitím plochy 
pro umístění vedení 400 kV, jako VPS a umožňuje 
vynaložení investic do záměrů, které budou v 
budoucnu nepřípustné z hlediska energetického 
zákona. 
Předmětná plocha je dělena tímto koridorem pro 
záměr Přenosové soustavy ČR jako VPS na dvě 
části a tudíž zde nelze vytvořit „zelený pás" 
zalesněním, tak jak je v dílčí změně navrženo. 
K vybudování „zeleného pásu“ kolem Prahy, lze k 
tomuto účelu využít i stávající funkční vymezení pro 
plochu tj. dané plochy využít jako plochu luk a 
pastvin - bez plánované změny využití území - 
změny kultury pozemků na PUPFL. 

  

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

Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 
V území jsou umístěny sítě technické infrastruktury: 
VTL plynovod DN 150, tepelný napáječ z elektrárny 
Mělník a navrhované vedení VVN 400 kV. Pokud 
bude před vydáním této změny vydána změna 
2832/00, je možná změna na funkci /LR/ na celou 
požadovanou plochu, jelikož Z 2832/00 umožňuje 
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umístit plochu /LR/ v koridorech technické 
infrastruktury. V opačném případě je nutno v zadání 
počítat s návrhem ploch /NL/, event. /IZ/ v 
koridorech TI. 

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
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památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
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toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
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každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

142    Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiné ŘSD ČR, oddělení koncepce a ÚP Čechy uplatňuje 
k návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující připomínky. 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává 
vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s 
příslušnými orgány státní správy včetně orgánů 
samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává 
připomínky k ÚPD, která jsou zároveň podkladem 
pro vyjádření Ministerstva dopravy, které je v 
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procesu územního plánování dotčeným orgánem 
podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). 
Na území Hlavního města Prahy požadujeme 
vymezit a chránit koridory pro významné dopravní 
stavby nadmístního významu, zejména koridor pro 
dostavbu SOKP, resp. DO včetně plochy pro 
přestavbu MÚK Ruzyně, D7 a MÚK Aviatická a 
koridor pro přeložku silnice 1/12. V územním plánu 
požadujeme vymezit koridor vždy minimálně v šíři 
budoucího silničního ochranného pásma v souladu s 
platnou technickou dokumentací. Nesouhlasíme se 
zakreslováním přesné podoby plánovaných 
komunikací, včetně tvaru křižovatek. V průběhu 
přípravy může docházet k optimalizaci a úpravám 
výsledného řešení, které by pak nemuselo být v 
souladu se zákresem v ÚPD. 
 

142    Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiné Plochy navrhované pro vybudování „zeleného pásu" 
kolem Prahy zasahují do koridoru pro VPS SOKP, 
který požadujeme vymezit minimálně v Šíři 
budoucího silničního ochranného pásma v souladu s 
aktuální technickou dokumentací (100m od osy 
přilehlého jízdního pásu). Lokalitu změny 
požadujeme vymezit mimo požadovaný koridor. 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
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prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
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chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
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zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3028 / 09 
MČ Praha - Čakovice   , k.ú. Třeboradice 434, 438/4, 487/6, 546/2 
změna funkčního využití ploch - využití pro zahradnictví a bydlení 
z:     orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ lesní porosty /LR/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné /OB/, zahradnictví /PZA/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně a orné půdy (LR + 
ZMK + OP) ve prospěch ploch zastavitelných (OB). 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
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vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změna č. Z 3028/09 je umístěna v katastrálním 
území Třeboradice. Vzhledem k platnému 
územnímu plánu hlavního města Prahy a blízkému 
vymezení vnějšího obchvatu Prahy je nutné 
vyhodnotit záměr s ohledem na výhledovou 
akustickou situaci a dopravní zatížení v území. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
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využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
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Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
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Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
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- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
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dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Nesouhlas Návrh zadání změny akceptujeme v případě, že na 

řešené území bude navržena funkční plocha /PZA/, 
tj. nebude ve změněn plocha /OB/. Nesouhlasíme 
se změnou na funkci /OB/, která v ÚP nebyla ani ve 
výhledu, z důvodu hlukové zátěže způsobené 
připravovaným Pražským okruhem v blízkosti 
navrhované změny. Využití území je rovněž 
omezeno VTL plynovodem DN 300 a jeho 
bezpečnostním pásmem. V případě nárůstu 
zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných 
požadujeme odůvodnění potřeby těchto ploch dle § 
55 st. zákona. 
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140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
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kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 
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152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
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132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Z hlediska požadavků na urbanistickou koncepci, 
prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území, včetně vymezení zastavitelných 
ploch se rozsahem nově plánované výstavby funkce 
OB, OV, VV, SV, VN, tedy čistě či smíšeně obytné, 
obchodu a služeb, občanské a veřejné vybavenosti, 
nerušící výroby apod., jeví významnější změny pod 
označením : 
Z 2977/09 - nerušící výroba a služby (Praha 8 - 
Karlín, zázemí pro potřeby divadel u ul. U 
Sluncové), 
Z 2978/09 - nerušící výroba a služby (Horní 
Počernice, lok. Sychrov, jižně u ul. Náchodská 
směrem k východní hranici hl.m.Prahy), 
Z 2988/09 - rozsáhlé plochy vesměs funkce 
všeobecně či čistě obytné území, částečně 
všeobecně smíšené a veřejné vybavenosti, 
východně navazující na stávající zástavbu MČ 
Praha - Běchovice směrem na MČ Praha 21 - Újezd 
nad Lesy (severně i jižně od hlavní spojovací silnice 
Českobrodská), 
Z 3006/09 - čistě obytné území (Lipence, východně 
od ul. Ke Štěrkovně), 
Z 3009/09 - čistě obytné a všeobecně smíšené 
území (Lipence, mezi ul. K Průhonu - Váchalova - 
Pod Lečí), 
Z 3011/09 - čistě obytné území - RD (Uhříněves, u 
ul. Za Nadýmačem), 
Z 3028/09 - zčásti čistě obytné území (Čakovice - 
Třeboradice, západně od severní části ul. 
Schoellerova). 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné V ostatních výše uvedených případech jsou 
dispoziční kapacitní plynárenská zařízení pro 
připojování v podstatě sousedící s plochami změn, 
tj. připojení k distribuční soustavě bude 
bezproblémové. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a 
dimenzování plynovodů a přípojek) pro zástavbu na 
územích změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy budou 
dále jednotlivým investorům ze strany naší a.s., 
stanovovány na základě žádostí o připojení k 
distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). 
Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod 
s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na 
internetových stránkách ERÚ : http://licence.eru.cz/ 
(vyhledávač držitelů licencí). 
Podklady o uložení a charakteru zařízení distribuční 
soustavy provozované naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., vjednotlivých lokalitách 
navrhovaných změn ÚP, jsou zpracovateli k 
dispozici na provozu technické dokumentace naší 
a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle. 
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149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
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města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Lokalita leží v povodí PČOV Miškovice; vzhledem 
kjejí omezeně kapacitě bude napojení možné až po 
zahájení zkušebního provozu  rekonstruované 
PČOV 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
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Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
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78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
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změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3029 / 09 
MČ Praha 5, k.ú. Smíchov           1408/1, 1408/16, 1408/17, 1408/18, 1408/19, 1408/20, 1412/1, 4915/24 
změna funkčního využití ploch  - využití v souladu s novou funkcí 
z:     všeobecně smíšené /SV/ 
na:  zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 47 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy sděluje, že k zadání změn vlny 
09 ÚP SÚ HMP uplatňuje následující požadavky. 
PŘIPOMÍNKY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚN 
VLNY 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy: 
Zájmu státní památkové péče se dotýkají následující 
lokality: 
Z2977, Z3001, Z3019, Z3029 - Ochranné pásmo 
Památkové rezervace hl. m. Prahy 

  

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
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- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
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požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Nedoporučeno Návrh zadání změny nedoporučujeme. 

Území změny přiléhá k ulici Radlická, která je 
významnou městskou třídou, a která by měla být 
obestavěna. Výhledově se uvažuje o výstavbě nové 
Radlické radiály, tím se posílí městský charakter 
Radlické ulice. 
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140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), vydává 
k veřejné vyhlášce - oznámení o projednání návrhu 
zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP, které obdržel dne 
19. 8. 2016, podle ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, k výše uvedené věci toto odborné 
vyjádření: 
Změna funkčního využití ploch z všeobecně 
smíšeného SV zeleň městská krajinná ZMK. Změna 
se nachází v OP PPR, je třeba dodržet režim 
ochrany území tak, aby změna funkce neohrozila 
hodnoty PPR, tj. její urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
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druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
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výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
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* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
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- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
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splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 
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4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
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nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
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stavby města). 
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Z 3030 / 09 
MČ Praha - Nebušice, k.ú. Nebušice 1/1, 1/4, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 1225/2 
Podmíněnost výstavby na předmětných pozemcích zpracováním a přijetím regulačního plánu 
z:     dle platného ÚP 
na:  Podmínění výstavby v území vypracováním a přijetím regulačního plánu 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Nesouhlas S návrhem zadání změny nesouhlasíme. 

Nesouhlasíme s podmíněností výstavby na 
předmětných pozemcích zpracováním regulačního 
plánu. Požadavky na regulaci plochy lze řešit 
pořízením studie ve spolupráci MHMP a MČ. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
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nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
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dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 

  



Str. 769 z 822 

nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
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04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
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- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
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vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
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chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
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se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3031 / 09 
MČ Praha 11, k.ú. Chodov     3341/41, 3341/42, 3341/214 
změna funkčního využití ploch  - stabilizace plochy v souladu se stávajícím využitím (zdravotní a sociální péče) 
z:     čistě obytné /OB/ 
na:  veřejné vybavení /VV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 
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14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
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překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
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uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
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Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
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možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
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zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR Jiné Na základě Vašeho oznámení č.j.: MHMP 
1079293/2016 ze dne 18.08.2016 a po prověření u 
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám 
sdělujeme, že k projednávanému návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné požadavky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV – 
sledovaný jev 81 (elektronické komunikační 
zařízení). Ochranná pásma těchto spojů včetně 
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad 
terénem byla uvedena v poskytnutých územně 
analytických podkladech Týká se změn č. Z 
2977/09, Z 3007/09, Z3008/09, Z 3009/09, Z 
3012/09, Z 3018/09, Z 3019/09 a Z 3031/09. Ostatní 
změny s těmito ochrannými pásmy nejsou v dotyku. 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanizmy 
během jejich provádění, které by zasahovaly do 
výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, 
aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení, 
bylo vyžádáno naše stanovisko. 

  

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Nesouhlas S návrhem zadání změny nesouhlasíme. 

Změna je bezpředmětná - dle OOP č. 6/2009 je ve 
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funkčním využití v ploše /OB/ umožněno zařízení 
sociální péče. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví 
MHMP, ve správě MC P 11, a je zcela v kompetenci 
MČ zachovat zařízení zdravotní a sociální péče v 
této ploše i bez změny ÚP. 

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
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prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
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archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
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pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

150    Pražská teplárenská a.s. Jiné Upozorňujeme, že na pozemku č. 3341/41 a 42 k. ú. 
Chodov určenému ke změně funkčního využití se 
nachází objekt zásobovaný teplem ze soustavy CZT 
Malešice včetně horkovodní přípojky. Požadujeme 
při navrhování a realizaci stavby respektovat 
zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů 
Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 
zákona Č. 458/2000 Sb. v platném znění a při 
křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými 
rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou   
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a.s. máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
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provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
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přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
302    Hezké Jižní Město Souhlas Podporujeme návrh změny územního plánu vlny 

3031/09 na Chodově ve Filipově ulici, bývalé jesle z 
OB na VV. Změna zlepší situaci na Jižním Městě. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
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Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
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by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 

300    Ochrana Roztyl, z.s. Souhlas Spolek Ochrana Roztyl souhlasí se změnou Z 
30301/09 a podporuje ji. Převod plochy z funkce OB 
na funkční využití VV lépe ochrání stávající využití, 
zdravotní a sociální služby. 

  

301    Zelené Roztyly, z.s. Souhlas Zelené Roztyly z.s. souhlasí se změnou Z 3031/09 a 
podporuje ji. Na Jižním Městě je nedostatek VV a 
proto převod plochy z funkce OB na VV lépe ochrání 
stávající využití, zdravotní a sociální služby. 
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Z 3032 / 09 
MČ Praha 8, k.ú. Čimice     1060, Praha 8, k.ú. Kobylisy          1034, 1035, 1800, 2352/1, 2352/2, 2352/3, 2352/4, 2352/5, 2352/6 
změna funkčního využití ploch  - rozšíření stávající zastavěné plochy budov kanceláří a dílen s ohledem na plánovaný rozvoj společnosti 
z:     parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, sportu /SP/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 
na:  parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, všeobecně smíšené /SV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  



Str. 792 z 822 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Upozorňujeme, že změnou by došlo k redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZP) a dále plochy SP 
ve prospěch ploch zastavitelných (SV), čímž by 
došlo ke zvýšení přípustné míry zastavitelnosti 
území, která je v rámci plochy SP limitována na 
20%. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
2/ Z hlediska státní správy lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným změnám obsaženým 
v návrhu zadání změn vlny 09 platného územního 
plánu hl. m. Prahy podáváme s ohledem na fázi 
projednávání toto vyjádření: 
Upozorňujeme, že návrh zadání přímo sousedí s 
lesním pozemkem parc. č. 1033/2 k. ú. Kobylisy, tj. 
nachází se blíže než 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 
2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). Z tohoto 
důvodu doporučujeme umístit v návaznosti na les ve 
změně navrhovanou plochu ZP. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
1. Změny č. Z 2976/06, Z 2978/09, Z 2979/09, Z 
2984/09, Z 2985/09, Z 2988/09, Z 2994/09, Z 
2998/09, Z 3000/09, Z 3022/09, Z 3028/09 a Z 
3032/09 OCP MHMP požaduje vyhodnotit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 
1. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené a širší 
dotčené území definovat vlivy navrhovaných změn 
na složky životního prostředí, popřípadě na území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů. 
2. Při vyhodnocení je nutné zaměřit se na 
charakteristiku vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
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dobu trvání, četnost, vratnost, kumulaci a 
synergickou povahu vlivů. 
3. Vyhodnocení rovněž musí respektovat a 
vyhodnocovat rizika pro životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
4. Vyhodnocení musí vyhodnotit předmětné změny 
jako celek ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného 
funkčního využití. 
5. Vyhodnocení musí definovat míru, v jaké 
koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, 
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, 
velikosti, provozním 
podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje. 
6. Součástí vyhodnocení musí být návrh opatření k 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
7. Požadujeme, aby posuzovatel ve vyhodnocení 
vypracoval v závěrečné části kapitolu s výsledným 
posouzením a s doporučením k návrhu stanovené 
změny. Dále 
požadujeme, aby u těchto změn byl stanoven 
závěrečný výrok, zda lze z hlediska případných 
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví s jednotlivou změnou souhlasit či nikoliv. 
8. Vyhodnocení musí respektovat principy 
udržitelného rozvoje území, včetně sociálně – 
ekonomických aspektů. 
9. Součástí vyhodnocení musí být rovněž posouzení 
navržených rozvojových ploch a koridorů vzhledem 
k vyvolanému dopravnímu zatížení a vyvolané 
dopravě, včetně související problematice hluku a 
kvality ovzduší. 
Kromě výše obecně formulovaných požadavků je 
nutné přistupovat k jednotlivým změnám 
individuálně. V následujícím textu jsou selektivně 
vybrány jednotlivé změny a popsány zásadní 
jednotlivé problémy s následujícími požadavky na 
vyhodnocení. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změna č. Z 3032/09 je umístěna v katastrálních 
územích Čimic a Kobylis. Problematika dotčeného 
území spočívá především v dopravní zátěži silniční 
sítě. V širším kontextu dotčeného území se rovněž 
nachází ÚSES, konkrétně regionální biokoridor – 
nefunkční, lokální biocentrum – funkční a regionální 
biocentrum – funkční. U těchto přírodních 
charakteristik je nutné respektovat vzájemné vazby 
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a propojení těchto environmentálních prvků. 
Vyhodnocení musí zhodnotit, zda charakter záměru 
je pro dané území únosný a zda nedojde k 
negativnímu 
ovlivnění přírodních charakteristik a dopravní 
situace. 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
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ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

  

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
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uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též 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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2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

  

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 

  



Str. 798 z 822 

projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP 
ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

  

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
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pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas Návrh zadání změny akceptujeme. 

Využití území je omezeno dvěma trasami vedení 
WN 110 kV a jejich ochranným pásmem, (jižní trasa 
bude v budoucnu zrušena). Požadujeme 
podkladovou studii, v případě nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch nezastavitelných požadujeme 
odůvodnění potřeby těchto ploch dle § 55 st. 
zákona. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

  

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
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NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
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pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
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* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 

  



Str. 803 z 822 

změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 

  



Str. 805 z 822 

prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

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

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
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jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
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přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 
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Z 3033 / 09 
MČ Praha 6, k.ú. Bubeneč    1721/8, 1728, 1729, 1730, 1731, 1737/1, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1739/3, 1740 
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. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání  

1)  Městská část 
26    MČ Praha 6, starosta Souhlas Rada MČ svým usnesením č. 1626/16 souhlasí s 

návrhem zadání změny. 
  

2)  Dotčené orgány 
15    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Změna je akceptovatelná.   

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů ve všech chráněných 
prostorech definovaných zákonem a to jak ze 
stacionárních zdrojů hluku (v součtu) tak z 
jednotlivých druhů dopravy. 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP předloženy 
dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích navazujících 
na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková 
situace v širším území) 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích způsobené vlivem 
plánované výstavby 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity v území překročeny, povedou k 
dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 
1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do 
území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez 
dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým 
provozem znamenají postupné přitěžování již nyní 
existující nadlimitní zátěži v území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko HSHMP je vydáno v souladu s: §77, § 
82 odst. 2 písmeno i) zákona; § 12 nařízení vlády č. 
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272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a rozsudkem 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

14    Městská veterinární správa v Praze Státní 
veterinární správy 

    

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh 
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán 
státní správy 
1/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
Vzhledem k aktuální fázi ZM vlny 09 (zadání změn) 
podáváme pořizovateli ve smyslu § 55 – postupem 
přiměřeným § 47 SZ – toto vyjádření, rekapitulující 
orgánem ochrany přírody hájené zájmy v daných 
lokalitách pro příp. další fáze řízení o jednotlivých 
změnách: 
Bez poznámek. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy, jako příslušný správní úřad podle 
ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění (dále jen zákon), provedl zjišťovací řízení 
podle ustanovení § 10i odst. 3 zákona a podle §47 
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, platném znění (dále jen 
SZ), vydává následující stanovisko: 
Změnu OCP MHMP nepožaduje vyhodnotit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

  

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Odůvodnění: 
Návrh zadání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP obsahuje 
51 dílčích změn. Důvodem pro jejich pořizování je 
potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ HMP v 
souladu s potřebami hlavního města Prahy a jeho 
městských částí a dále umožnění splnění záměrů 
investorů, odpovídající koncepci rozvoje hlavního 
města Prahy. 
OCP MHMP na základě kritérií uvedených v příloze 
č. 8 k zákonu posoudil zaslaný návrh zadání změn 
vlny 09 ÚP SÚ HMP ve smyslu § 10i zákona a § 47 
odst. 2 a 3 S Z s t ím, že v případě změn uvedených 
v části II. 1 tohoto stanoviska je nezbytné provést 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a to zejména 
z těchto důvodů: 
1. Vybrané změny nelze ve fázi návrhu vzhledem k 
jejich rozsahu a navrhovanému věcnému zadání 
dostatečně posoudit. 
2. Požadavky na územně plánovací dokumentaci 
jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 
kumulativní a synergický vliv jednotlivých funkčních 
využití území ve smyslu zákona. 
3. Požadovaný návrh zadání nevylučuje vymezení 
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v 
příloze č. 1 zákona, a to v míře, která je významná z 
hlediska naplnění účelu přílohy č. 8 zákona. 
4. Vybrané změny mohou mít podstatný vliv na 
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životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska 
důležitosti a zranitelnosti dotčeného teritoria s 
ohledem na přírodní charakteristiku území, 
překračování limitů kvality životního prostředí a 
kvalitu půdy a jejího využívání. 
5. Území dotčené navrhovanými změnami 
představuje specifickou kombinaci přírodních 
charakteristik, kulturního dědictví, hustoty osídlení a 
míry urbanizace mimořádně důležitou a zároveň 
zranitelnou oblast. 
Pro změny uvedené v části II. 2 tohoto stanoviska 
nebyl žádný z výše uvedených předpokladů naplněn 
v míře, kterou lze považovat za významnou ve 
smyslu přílohy č. 8 zákona a účelu zákona samého. 
U všech změn uvedených v částích II. 1 a II. 2 
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný 
významný vliv koncepce na evropsky významné 
lokality (viz dopis OCP MHMP č. j. MHMP 
1648063/2016 ze dne 16. 9. 2016). 
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území byl uveden v konečném 
znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 SZ. 
Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní 
správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostředí Jiné Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen OCP MHMP), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy“ vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto stanovisko: 
Realizace uvedených změn č. Z2976/09, Z2977/09, 
Z2978/09, Z2979/09, Z2980/09, Z2981/09, 
Z2982/09, Z2983/09, Z2984/09, Z2985/09, 
Z2986/09, Z2987/09, Z2988/09, Z2993/09, 
Z2994/09, Z2996/09, Z2998/09, Z2999/09, 
Z3000/09, Z3001/09, Z3002/09, Z3002/09, 
Z3004/09, Z3005/09, Z3006/09, Z3007/09, 
Z3008/09, Z3009/09, Z3010/09, Z3011/09, 
Z3012/09, Z3013/09, Z3014/09, Z3015/09, 
Z3017/09, Z3018/09, Z3019/09, Z3020/09, 
Z3021/09, Z3022/09, Z3023/09, Z3024/09, 
Z3025/09, Z3026/09, Z3027/09, Z3028/09, 
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Z3029/09, Z3030/09, Z3031/09, Z3032/09, 
Z3033/09 nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. Území, kde jsou 
uvedené změny navrženy, se nachází v dostatečné 
vzdálenosti od evropsky významných lokalit (dále 
jen EVL) na území hlavního města. Charakter a 
umístění navrhovaných záměrů, k jejichž účelu jsou 
uvedené změny podávány, lze posoudit jako 
udržitelný rozvoj daných lokalit. 
Tyto změny, popř. realizace navrhovaných záměrů 
vzhledem k jejich charakteru a velikosti neovlivní 
abiotické podmínky EVL a nedojde tak ke změnám v 
podmínkách existence společenstev a druhů, které 
jsou v EVL předmětem ochrany. Ptačí oblasti nejsou 
na území hl. m.Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddělení krizového 
managementu 

Bez připomínek Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář 
ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. Prahy, podle § 
15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo výše 
uvedenou žádost a vydává k ní následující 
stanovisko. 
K návrhu zadání výše uvedených změn vlny 09 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy nemáme z hlediska ochrany obyvatelstva při 
přípravě na mimořádné události žádné připomínky či 
požadavky. 

  

4    Ministerstvo dopravy ČR     

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné 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 (lokalit dotčených úpravou) 
se z hlediska zájmu státní památkovépéče nachází: 
Rezervace hl. m. Prahy (PPR), pro své výjimečné 
kvality a hodnoty zapsaná roku 1992 na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
památkové rezervace (PR lidové architektury): 
Praha 5 – Stodůlky 
Praha 6 – Ruzyně 
památkové zóny (PZ): 
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
Praha 2 – Nusle 
Praha 5 – Barrandov 
Praha 5 – osada Buďánka 
Praha 5 – Smíchov 
Praha 6 – Baba 
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 
Praha 6 – Staré Střešovice 
Praha 6 – Střešovičky 
Praha 6 – Tejnka 
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Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 
Praha 7 – osada Rybáře 
Praha 8 – Karlín 
Praha 8 – Staré Bohnice 
Praha 8 – Staré Ďáblice 
Praha 9 – Kralovice 
Praha 10 – Stará Hostivař 
Dále na území hl. m. Prahy se nacházejí památková 
ochranná pásma KP a PPR, vše vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
číslem rejstříku. Jejich přehled a seznam včetně 
výše uvedených PR a PZ je k dispozici na webových 
stránkách Národního památkového ústavu (NPÚ): 
http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Uvedené jevy jsou NPÚ poskytovány formou 
územně analytických podkladů a jsou tedy 
zpracovateli k dispozici. 
Řešené území je nutno chápat též jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 
99/2000. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Ad) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména 
na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 
Cit.: Nově vymezené zastavitelné plochy budou 
řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a 
minimalizovaly tím zábor krajiny. 
Výrok pro všechny výše uvedené změny: 
Ministerstvo kultury požaduje: 
- při vymezení jednotlivých zastavitelných ploch v 
řešeném území respektovat urbanistickou strukturu 
památkově chráněných území, respektovat 
podmínky ochrany území památkových rezervací, 
památkových zón, areálů a jednotlivých objektů 
kulturních památek a území památkových 
ochranných pásem 
- území plošné památkové ochrany (památkové 
rezervace a památkové zóny) zahrnout mezi území 
stabilizovaná, v územním plánu volit prioritně řešení 
zajišťující ochranu jejich hodnot 
- pro území památkových zón požadujeme 
respektovat zejména čl. 3 písm. a), b), e) a čl. 4 
Vyhlášky č. 10/1994 hl. m. Prahy ze dne 28. 2. 1994 
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 
Odůvodnění pro všechny výše uvedené změny: 
- režim památkové ochrany plošně památkově 
chráněných území (památkové rezervace a 
památkové zóny), areálů a objektů kulturních 
památek a území památkových ochranných pásem 
je dán výše uvedeným legislativním rámcem, který 
je nutno při zpracování územně plánovací 
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dokumentace respektovat. 
- z hlediska archeologické památkové péče 
upozorňuje Ministerstvo kultury na zvýšené riziko 
možného výskytu archeologických nálezových 
situací a movitých nálezů v prostoru těchto řešených 
území: 
ZMĚNA Z 2976 / 09 – v místě potvrzena dvě 
sídliště, z doby bronzové a doby halštatské 
ZMĚNA Z 2988 / 09 – doloženo několik lokalit (v 
tratích U napájky, V panenkách, V Jeleně) s nálezy 
od neolitu až po raný středověk 
ZMĚNY Z 2978 / 09 a 2979 / 09 - v blízkosti sběrem 
získány nálezy zemědělského pravěku 
ZMĚNY Z 2993 / 09 – v blízkosti nalezena při 
povrchovém sběru neolitická keramika 
ZMĚNA Z 3003 / 09 – velice pravděpodobné nálezy 
lze očekávat vzhledem k lokalizaci plochy v srdci 
PPR 
- vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy 
je dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
Návrhu zadání změn vlny 09. 

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a 
majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem 
obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno 
h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra 
obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve 
smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým 
„Návrhem zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m.Prahy.“ 

  

16    Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, 
odbor územní správy majetku Praha 

    

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Bez připomínek Ministerstvo ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 
zákona posoudilo návrh zadání z hlediska uplatněni 
požadavků na obsah změn vyplývajících ze 
stavebního zákona, tzn. zejména z hlediska jejich 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve zněni 
Aktualizace č. 1, který bude ministerstvo posuzovat 
v rámci společného jednáni (§ 50 odst. 7 a 8 
stavebního zákona). Na základě tohoto posouzení 
dospělo k závěru, že nebude uplatňovat požadavky 
na obsah předmětné změny ÚP SÚ HMP vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. 
 

  

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V souvislosti s pořizováním změn ÚP SÚ HMP   
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ministerstvo připomíná, že upozornilo na povinnosti 
hlavního města Prahy plynoucí z ustanovení § 54 
odst. 5, resp. z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního 
zákona ve vyjádřeni ze dne 4.8.2016, č.j. MMR-
30131/2016-81. 

5    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bez připomínek Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních 
ložisek ve správním obvodu hlavního města Prahy; 
z tohoto hlediska bez připomínek. Jiné připomínky 
nejsou. 

  

7    Ministerstvo vnitra ČR     

3    Ministerstvo životního prostředí ČR Jiné Dále upozorňujeme, že aby mohly být navrhované 
změny posouzeny podle ustanovení § 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon"), je nezbytné doplnit vyhodnocení 
předpokládaných důsledků jednotlivých změn na 
zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF") ve srovnání 
s jiným možným řešením, případně doložit, že jiné 
řešení není možné. Je nutné doplnit zdůvodnění, že 
navrhovaná změna je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější 
a je v souladu se zásadami ochrany ZPF uvedenými 
v § 4 zákona. Je nezbytné vyhodnotit zábor 
pozemků náležejících do ZPF I. a II. třídy ochrany, 
pokud jsou změnou dotčeny, a doložit, že jiný 
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem 
ochrany ZPF (ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst. 1 
zákona). 

  

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

    

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

    

8    Státní pozemkový úřad     

11    Státní úřad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
166    Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – 

IPR 
Částečný souhlas S návrhem zadání změny souhlasíme. 

Jedná se o rozšíření hranice protipovodňového 
opatření zajišťovaná individuálně na celou plochu 
/SV/ a tímto i změnu vymezení kategorie 
záplavových území. V tomto smyslu by měl být 
upraven předmět změny. 

  

140    Městská policie Bez připomínek Ředitelství Městské policie hlavního města Prahy 
obdrželo oznámení o projednání návrhu zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, k případným připomínkám, 
vyjádření či podnětům. K návrhu výše uvedené 
změny sděluji, že v této věci nemáme žádných 
připomínek, vyjádření ani podnětů. 

  

126    MHMP odbor strategických investic Bez připomínek K výše uvedenému nemá OSI připomínky. 
Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách.  

  

127    MHMP odbor technické vybavenosti Bez připomínek K výše uvedenému nemá OTV připomínky.   
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Předmětné změny se týkají změn funkčního využití 
ploch v daných lokalitách. 

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

Jiné Vzhledem k dlouhé historii území hl. města Prahy je 
dále s největší pravděpodobností možné očekávat 
nové nálezy v prostoru ostatních ploch řešených v 
návrhu zadání změn vlny 09. 
Společné odůvodnění jednotlivých vyjádření 
(zákonné a jiné závazné předpisy): 
NPÚ ÚOP PR se vyjádřil k návrhu zadání změn vlny 
09, v souladu s vyjádřením NPÚ GnŘ čj. NPÚ-
310/67152/2016 z 5. 9. 2016, v případech, které se 
dotýkají zájmů státní  památkové péče a ochrany, 
včetně péče o archeologický fond, podle zákóna č. 
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 20/1987). 
Národní kulturní památky (část první, § 4 Zákona č. 
20/1987) - NKP. kulturní památky (§ 2 Zákona č. 
20/1987) - KP: 
V případě, že se návrh dotýká NKP, se vyjádření řídí 
ustanoveními Nařízení vlády ČSR č. 55/1989 Sb. o 
prohlášení některých kulturních památek za národní 
kulturní památky, které stanoví podmínky 
zabezpečení ochrany NKP tak, aby mj. obnovou 
NKP byly trvale uchovány památkové hodnoty a 
zároveň aby směřovala k důstojnému 
společenskému uplatnění NKP. Úpravami a 
změnami prostředí NKP se nesmí narušit historické, 
významové a estetické vztahy k nim. V případě, že 
se návrh dotýká KP a NKP (objektů, areálů, souborů 
věcí), byly posouzeny na základě ustanovení § 32, 
odst. 2, písm. ^ Zákona č. 20/1987. Podle části 
druhé Zákona č. 2071987a (Péče o KP), kde § 9, 11 
stanoví ochranu před nepříznivou změnou stavu KP 
nebo jejího prostředí a před ohrožením jejího 
společenského uplatnění, lze v areálu KP a v jeho 
bezprostředně navazujícím okolí provádět 
urbanistické, územní a stavební zásahy v omezené 
míře. 
Památkové zóny (§6 Zákona č. 20/1987): 
Jsou prohlášeny Vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany. Touto vyhláškou jsou vymezeny tyto části 
hlavm'ho města Prahy: "Smíchov" v městské části 
Praha 5 Vyhláška stanoví, že posláním 
památkových zón je zachovat a trvale chránit 
kultumě-historické 
a urbanisticko-architektonické hodnoty vybraných 
částí území hlavního města Prahy, aby jako 
organická součást životního prostředí sloužily 
kulturním, výchovným, společenským 
a hospodářským potřebám společnosti. Předmětem 
ochrany v památkových zónách je mj. panorama 
památkových zón s hlavními dominantami v blízkých 
a dálkových pohledech, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
historické podzemní prostory, historické zahrady a 
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parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 
tvořící nedílnou součást krajinného celku nebo 
historického prostředí. Pro zabezpečení ochrany a 
regenerace památkových zón se stanoví tyto 
podmínky: a) při pořizování územně plánovací 
dokumentace musí být vymezena a respektována 
vhodná základní funkce památkových zón v 
prostorovém a funkčním uspořádání území, jakož i 
zhodnocována urbanistická skladba území, b) 
využití prostorů, ploch, území a staveb v 
památkových zónách musí být v souladu s jejich 
charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, 
kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré 
úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí 
směřovat k jejich estetickému, fúnkčnímu, 
technickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter památkových 
zón. 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního 
výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9.1. 1981, 
kterým bylo určeno ochranné pásmo Pražské 
památkové rezervace, je na území ochranného 
pásma mj. nutno dbát při pořizování územně 
plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při 
provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do 
terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla 
změnami půdorysné hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v území ochranného 
pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
kompozice, měřítko a silueta PPR. Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona 
č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně 
prozkoumaných ěi zničených) je třeba ve smyslu § 
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s 
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z 
toho plynou povinnosti a omezení blíže 
specifikované zákonem, především ochrana 
nemovitých kulturních památek archeologické 
povahy a umožnění archeologického výzkumu. 

152    NET4GAS, s.r.o. Jiné Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má 
platnost 2 roky od data jeho vydání. 
Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve 
vlastnictví NET4GAS, s.r.o. 
Dotčené sítě: 
Plynárenská zařízení: 
Elektropřípojka 
stanice katodové ochrany Hájek, anodové uzemnění 
a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Kolovraty, anodové 
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uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
stanice katodové ochrany Měcholupy, anodové 
uzemnění a příslušné kabelové rozvody 
kabel protikorozní ochrany 
VTL plynovod nad 40 barů DN 150 VTL plynovod 
nad 40 barů DN 300 VTL plynovod nad 40 barů DN 
500 VTL plynovod nad 40 barů DN 700 
Plynárenská telekomunikační zařízeni: Metalické 
kabely 
Optické kabely 
Podmínky: 
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně 
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve 
správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených 
podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete 
vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
2. * Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) 
energetického zákona je pro uvedené stávající 
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a 
bezpečnostní pásmo na: 
- 100 m pro DN 150 a DN 300 
- 150 m pro DN 500 
- 200 m pro DN 700 kolmé vzdálenosti od půdorysu 
plynovodu na obě strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického 
zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění 4 
m na všechny strany, ustanovením § 68 odst. (2) 
písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo 
příslušných kabelových rozvodů 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany, dle 
TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového 
uzemnění 100 m na všechny strany. 
* Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického 
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno 
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od 
půdorysu kabelu na obě strany. 
* Ochranné pásmo elektropřípojky je 1 m kolmé 
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 
3. Výstavbu obytných budov lze provádět za hranicí 
bezpečnostního pásma VTL plynovodů nad 40 barů. 
4. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního 
pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 
5. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a 
není podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 
 
 

164    Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní 
Vltava 

Jiné V rámci změny Z 3033/09 je v textu uveden předmět 
změny, změna hranice záplavového území 
odstranění nesouladu vymezení funkčního využití 
území a vymezení hranice záplavového území A2 k 
ochraně zajišťované individuálně. 
Změna rozsahu záplavového území (tedy změnu 
platného stanoveného záplavového území 
významného vodního toku Vltava, které bylo 
stanoveno Magistrátem hlavního města Prahy dne 
2003-08-21 pod č.j. MHMP- 
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118671/2003/VYS/Po/Ku), může být provedena 
pouze v  souladu s § 66 zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, příslušným 
vodoprávním úřadem na návrh správce toku. 

132    Pražská integrovaná doprava ROPID Bez připomínek K předloženému návrhu zadání nemáme 
připomínky. 

  

149    Pražská plynárenská, a.s. Jiné Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou ve 
smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 
(Energetický zákon) - obecná část - § 2 - vymezení 
pojmů - b) v plynárenství - odst.l, zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
Z tohoto pohledu je požadujeme ve všech záměrech 
změn ÚP v první řadě plně respektovat dle 
uvedeného právního předpisu (zvi. s ohledem na § 
68, 69 - ochranná a bezpečnostní pásma - s 
upřesněním dle § 98, odst. 3), a dále dle 
souvisejících technických norem a pravidel (zvi. 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 
04, 905 01 a dalších). 
Pozn. : v případech některých změn se na 
dotčených pozemcích přímo nacházejí zařízení 
námi provozované VTL distribuční soustavy - např. 
výše zmíněná Z 3028/09 (Čakovice - Třeboradice, 
VTL plynovod č. 153 DN 300), nebo Z 3032/09 
(všeobecně smíšené území - rozšíření ploch budov 
kanceláří a dílen u ul. Ústecká na rozhraní Prahy 8 - 
Kobylis a Dolních Chaber - zde jsou VTL + STL 
plynárenská zařízení v rámci areálu VTL 
regulačních stanic Dolní Chabry I a II v těsném 
sousedství). 
Případné přeložky plynárenských zařízení 
distribuční soustavy z důvodu kolize s navrhovanou 
výstavbou a změnami ÚP požadujeme řešit ve 
smyslu § 70 Energetického zákona, v platném znění 
(resp. u VTL plynových zařízení i s ohledem na § 
67). 
Pokud tento stupeň projednávání návrhu zadání 
změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy nebude ukončen 
do dvou let od zaslání našeho stanoviska 
požadujeme, aby si pořizovatel od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou 
máme k předloženým změnám vlny 09 Územního 
plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. 
Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v  
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. 
- Vzhledem k neustále pokračujícím změnám a 
úpravám ÚP SÚ HMP, u kterých v převážné většině 
dochází k nárůstu počtu obyvatel je reálné 
nebezpečí, že při dalším zvyšování počtu obyvatel 
bude překročena i navrhovaná kapacita 
připravované celkové přestavby a rozšíření ÚČOV 
na Císařském ostrově. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizačni sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

148    Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 

Jiné 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, vodojemů 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. 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí 
nutno projednat se správcem (PVS) a 
provozovatelem (PVK, a.s.). 

  

161    Ředitelství vodních cest ČR Jiné Z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich 
rozvoje musí návrh Z Z V09 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
splňovat následující podmínky: 
1) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využívanou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou řekou Vltavou, která je součástí sítě 
TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné 
součásti IV. transevropského multimodálního 
dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T 
vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o 
přistoupení ČR k EU a odpovídá síti definované 
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Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU); 
2) respektovat sledovanou dopravně významnou 
využitelnou vodní cestu, vymezenou zákonem č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, vedenou vodním tokem Berounky od říčního 
km 37,0 po přístav Radotín; 
3) respektovat veřejný přístav Praha - Radotín, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří levý břeh 
Berounky v říčním km 0,65 - 1,20 s přilehlou 
pozemní částí; 
4) respektovat veřejný přístav Praha - Smíchov, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
5) respektovat veřejný přístav Praha - Holešovice, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazén na 
levém břehu Vltavy a levý břeh Vltavy v říčním km 
49,31 - 46,64 s přilehlou pozemní částí; 
6) respektovat veřejný přístav Praha - Libeň, 
definovaný zákonem č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
pozdějších předpisů. Přístav tvoří přístavní bazény 
na pravém břehu Vltavy v říčním km 48,74 - 47,54 s 
přilehlou pozemní částí; 
7) respektovat „Generel splavnění řeky Berounky z 
Prahy do Berouna pro I. třídu“, 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 

4)  Ostatní podněty 
78    Krajský úřad Středočeského kraje Bez připomínek 2. Odbor dopravy 

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského 
kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění sděluje, že k 
předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
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78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 3. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a 
památkové péče, není podle ust. § 28 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů příslušný k uplatnění 
požadavků k návrhu zadání. 

  

78    Krajský úřad Středočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených 
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů 
na úseku životního prostředí vydává následující 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. 
R. Kouřík, l. 774) 
Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 
Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště 
chráněných území kategorie přírodní památka a 
přírodní rezervace a regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability, nemá k 
projednávanému návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy (dále též změna ÚP) žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 
114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 
45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit 
významný vliv návrhu zadání změn vlny 09 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Nejbližší součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k 
jednotlivým dílčím lokalitám změny ÚP je EVL 
Kaňon Vltavy u Sedlce (kód CZ0110154), jejímiž 
předměty ochrany jsou vesměs biotopy vázané na 
skalní výchozy a suché substráty. Vzhledem k 
povaze a vzdálenostem jednotlivých lokalit změny 
ÚP, charakteru předmětů ochrany a k tomu, že 
změna územního plánu nepředpokládá umístění 
nebo rozšíření žádných záměrů s potenciálem 
ovlivnit některou ze součástí soustavy Natura 2000, 
nelze v souvislosti s realizací této územně plánovací 
dokumentace očekávat žádné významné vlivy. 
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých 
složkových zákonů na úseku životního prostředí 
sděluje, že hlediska zákonů č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
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změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), 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 (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), neuplatňuje 
k předloženému návrhu zadání žádné podněty. 

32    MČ Praha 12, starosta Bez připomínek V návaznosti na oznámení o projednání návrhu 
zadání změn viny 09 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy Vám sdělujeme, že Rada 
městské části Praha 12 usnesením č. R-089-002-16 
ze dne 19. 9. 2016 bere na vědomí návrh zadání 
změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy včetně návrhu zadání změny Z 2987/09 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, která 
se týká stanovení záplavového území a jeho aktivní 
zóny u Libušského potoka a jeho přítoků. 

  

95    MěÚ Říčany Jiné Město Říčany v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 
tímto podává podnět k návrhu zadání vlny 09 ÚPSÚ 
hl. města Prahy. Rada města Říčany svým 
usnesením č.16-43-003 ze dne 22.9.2016 
odsouhlasila následující znění podnětu: 
Město Říčany požaduje doplnit do návrhu zadání 
změny vlny 09 ÚPSÚ hl. města Prahy nový bod, 
který bude obsahovat požadavek prověření změny 
trasy propojení silnice I/2 a silnice II/101 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan. 
Odůvodnění podnětu:  Město Říčany zadalo u 
společnosti Cityplan zpracování studie o možném 
propojení silnice II/101 Říčanské na SOKP 511 
přímo, a to severně nad obcí Nedvězí. Toto 
propojení je mimo zastavěné území jak města 
Říčany, obce Pacov, tak i obce Nedvězí. Vyhýbá se 
také přírodní rezervaci Mýto (velmi cenná část 
přírodního parku Rokytka) u obce Nedvězí a vyřešilo 
by i ostatní problémy, na které upozorňuje i petice 
občanů Říčan (konflikt s přečerpávací stanicí pod 
křižovatkou U Křížku a výtlakem kanalizačního řadu 
podél II/101; stavba chodníků podél silnice II/101, 
kde již bylo vydáno stavební povolení a které mj. 
umožní bezpečný přístup pro pěší na nedaleký 
hřbitov; historický křížek na křižovatce U Křížku, 
který je zařazen mezi významné architektonické 
stavby města). 

  

  
 

  
 

 


