
                  

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP 
 

                  

 

 
 

                  

 

Z 3114 / 011 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha - Lochkov , k.ú. Lochkov          Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec 
679 (k.ú. Lochkov) a další dle grafického zákresu 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch  - potvrzení stávajícího stavu v území - silniční komunikace 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

energetika /TVE/, lesní porosty /LR/, louky, pastviny /NL/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace 
/S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky Sp.j. 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy Sp.j. 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 
Sp.j. 

            

              

                  

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy Sp.j. 

            

              

                  

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení Sp.j. 

            

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2970966 
 

Z hlediska lesů: 
 
 
V případě změny Z 3114/11 nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 2970967 
 

Z hlediska ochrany vod: 
 
 
Změna územního plánu vlny 11 č. Z 3114/11 
vychází z poptávky po odlišném vedení trasy 
pozemní komunikace severně od intravilánu 
městské části Praha – Lochkov. Změnou 
nedochází ke konfliktu se zájmy vodního 
hospodářství, proto k ní nemáme žádné 
připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 2970970 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
 
 
Ke změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy nemáme z hlediska námi hájených 
zájmů připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2970973 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
společném jednání o návrzích změn vlny 11 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. S předmětnými změnami Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury Sp.j. Bez připomínek 2971028 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále 
jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
 
 
 
    •  Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím 
NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma 
památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR 
pod číslem rejstř. 3333. 
    •  Řešené území je nutno chápat jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 99/2000. 
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Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhům změn 
vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
území následující. 
 
 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k výše posuzovaným návrhům 
změn vlny 11 ÚP SÚ HMP zásadní připomínky. 

    

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

Jiné 2970959 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších přepisů, obdržel Vaši žádost 
čj. MHMP 816040/2020 ze dne 4. 6. 2020 o vydání 
stanoviska k návrhům změn vln 11 Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám 
sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné 
lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v 
naší kompetenci se k návrhu změn vlny 11 Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Souhlas 2971070 
 

Závazná část 
 
 
S návrhem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 
3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme za podmínky respektování ochranných 
a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení. 
 

 

 

 
 

       

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Jiné 2971091 
 

Odůvodnění 
 
 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
 
 
Lokality, které jsou předmětem změn Z 3114/11 a 
Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy, 
se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska 
nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených  
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nerostů i mimo chráněná ložisková území. V 
případě části lokality Z 3115/11, kontaktující 
dobývací prostory č. 60277 Radotín a č. 60005 
Zadní Kopanina, se jedná pouze o nové vymezení 
záplavového území Radotínského potoka. 
Návrhem těchto změn tak nedojde k omezení 
ochrany a využití nerozstného bohatství na území 
hlavního města Prahy. 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Jiné 2971104 
 

Odůvodnění 
 
 
Oblast plynárenství a produktovodů 
 
 
Změny Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají aktualizace 
a nového vymezení záplavového území a jeho 
aktivní zóny na Radotínském a Motolském potoce, 
včetně přítoků (v oblastech Praha-Řeporyje (Zadní 
Kopanina), Praha-Zbraslav, Praha 16-Radotín a 
Praha 13-Stodůlky, Praha 17-Řepy, Praha 5-Motol, 
Košíře). 
Změna Z 3114/11 znamená pouze potvrzení 
stávajícího stavu v území - existující silniční 
komunikace v místní části Praha-Lochkov, Praha-
Slivenec, tvořící východní a severníc obchvat 
Lochkova s propojením přes ulici Ke Slivenci a 
dále k Pražskému okruhu. 
V koridorech zmíněných vodotečí a komunikace 
dochází v některých místech k dotčení (křížení, 
resp. souběhu) STL a VTL plynárenských zařízení 
(včeně systému a souvisejících objektů 
protikorozní ochrany) distribuční soustavy 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Pro jejich 
respektování požadujeme obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01). 

 

 
 

       

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Jiné 2971107 
 

Odůvodnění 
 
 
Oblast elektroenergetiky 
 
 
Vlivem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou 
elektroenergetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra Sp.j. Bez připomínek 2971031 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„stavební zákon“). 
 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že z hlediska naší působnosti 
neuplatňujeme k návrhu změn Z 3114/11, Z 
3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku 
Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 
3, Praha 7, PSČ 170 34. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem Sp.j. 

          

            

              

 

13 Státní energetická inspekce, 
územní inspektorát pro hl. město 
Prahu a Středočeský kraj Sp.j. 

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad Sp.j. 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

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

Jiné 2970920 
 

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

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2970923 
 

Stanovisko k jednotlivým změnám: 
 
 
Z 3114/11 - Je nutné respektovat stávající 
vodovodní řady DN 900 a DN 1200, které prochází 
východně od ulice Ke Slivenci. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Jiné 2970930 
 

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
 
 
Obecné připomínky: 
 
 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategiií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 
 
 
Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: 
"Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány poue nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2970935 
 

V případě vodovodních a 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 řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od 
vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny. 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 3115 / 011 
 

                  

 

Místa akce: 
              

 

Praha 16, k.ú. RadotínPraha - Řeporyje  , k.ú. Zadní Kopanina   Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav 
Radotínský potok v úseku ř. km 0,000 - 5,731 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny na Radotínském potoce v úseku ř. km 0,000 – 5,731 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky Sp.j. 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy Sp.j. 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 
Sp.j. 

            

              

                  

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy Sp.j. 

            

              

                  

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení Sp.j. 

            

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 2970964 
 

Z hlediska lesů: 
 
 
K návrhům změn Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 
platného Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy nemáme připomínky. 

  

 
 

           

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2970968 
 

Z hlediska ochrany vod: 
 
 
Se změnami územního plánu vlny 11 č. Z 3115/11 
a Z 3116/11, které se týkají zobrazení záplavových 
území Radotínského potoka, Motolského potoka a 
jeho přítoků Hlinitý potok, Větvený potok, potok 
„Cibulka“ a vodního toku „V Krematoriu“  
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stanovených opatřeními vodoprávního úřadu č. j. 
MHMP-1419714/2014/OCP-II/Ka ze dne 13. 10. 
2014, resp. č. j. MHMP-715875/2016/II/Ka ze dne 
2. 5. 2016, souhlasíme bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 2970971 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
 
 
Ke změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy nemáme z hlediska námi hájených 
zájmů připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2970974 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
společném jednání o návrzích změn vlny 11 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. S předmětnými změnami Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury Sp.j. Bez připomínek 2971029 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále 
jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
 
 
 
    •  Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím 
NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma 
památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR 
pod číslem rejstř. 3333. 
    •  Řešené území je nutno chápat jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 99/2000. 
 
 
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  
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pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhům změn 
vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
území následující. 
 
 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k výše posuzovaným návrhům 
změn vlny 11 ÚP SÚ HMP zásadní připomínky. 

    

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

Jiné 2970960 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších přepisů, obdržel Vaši žádost 
čj. MHMP 816040/2020 ze dne 4. 6. 2020 o vydání 
stanoviska k návrhům změn vln 11 Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám 
sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné 
lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v 
naší kompetenci se k návrhu změn vlny 11 Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Souhlas 2971071 
 

Závazná část 
 
 
S návrhem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 
3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme za podmínky respektování ochranných 
a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení. 
 

 

 

 
 

       

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Jiné 2971105 
 

Odůvodnění 
 
 
Oblast plynárenství a produktovodů 
 
 
Změny Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají aktualizace 
a nového vymezení záplavového území a jeho 
aktivní zóny na Radotínském a Motolském potoce, 
včetně přítoků (v oblastech Praha-Řeporyje (Zadní 
Kopanina), Praha-Zbraslav, Praha 16-Radotín a 
Praha 13-Stodůlky, Praha 17-Řepy, Praha 5-Motol, 
Košíře). 
Změna Z 3114/11 znamená pouze potvrzení 
stávajícího stavu v území - existující silniční 
komunikace v místní části Praha-Lochkov, Praha- 
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Slivenec, tvořící východní a severníc obchvat 
Lochkova s propojením přes ulici Ke Slivenci a 
dále k Pražskému okruhu. 
V koridorech zmíněných vodotečí a komunikace 
dochází v některých místech k dotčení (křížení, 
resp. souběhu) STL a VTL plynárenských zařízení 
(včeně systému a souvisejících objektů 
protikorozní ochrany) distribuční soustavy 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Pro jejich 
respektování požadujeme obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01). 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Jiné 2971108 
 

Odůvodnění 
 
 
Oblast elektroenergetiky 
 
 
Vlivem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou 
elektroenergetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra Sp.j. Bez připomínek 2971032 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že z hlediska naší působnosti 
neuplatňujeme k návrhu změn Z 3114/11, Z 
3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku 
Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 
3, Praha 7, PSČ 170 34. 

 

 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
Sp.j. 

          

            

              

 

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

Jiné 2970952 
 

K Vašemu oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP ze dne 
4.6.2020 č.j. MHMP 816040/2020, zaevidované 
Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního 
města Prahy a kraje Středočeského (dále jen 
„OBÚ“) dne 5.6.2020 pod č.j. SBS 
21019/2020/OBÚ-02, OBÚ sděluje, že na 
předmětném území se nachází dobývací prostor 
Zadní Kopanina I, jehož správou  
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je pověřena organizace Českomoravský cement, 
a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá – 
Horákov, IČ: 262 09 578. 

    

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem Sp.j. 

          

            

              

 

13 Státní energetická inspekce, 
územní inspektorát pro hl. město 
Prahu a Středočeský kraj Sp.j. 

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad Sp.j. 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

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

Jiné 2970921 
 

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

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2970924 
 

Z 3115 - Při realizaci případných protipovodňových 
opatření je nutné respektovat stávající vodovodní 
řady DN 300 a DN 400 na náměstí Osvoboditelů. 

 

 
 

       

         

              

 

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

Jiné 2970931 
 

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
 
 
Obecné připomínky: 
 
 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategiií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové  
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řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 
 
 
Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: 
"Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány poue nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

     

               

 

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

Jiné 2970937 
 

V případě vodovodních a 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 řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od 
vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

 

 
 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny. 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Místa akce: 
              

 

Praha 5, k.ú. Košíře           Praha 5, k.ú. Motol            Praha 13, k.ú. Stodůlky         Praha 17, k.ú. Řepy 
Motolský potok v úseku ř.km 4,265-9,383, včetně jeho přítoků 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

aktualizace a nové vymezení záplavového území a jeho akt. zóny na Motolském potoce v úseku ř.km 4,265–9,383, včetně jeho přítoků Větvený 
potok,potok "V Krematoriu",Hlinitý potok a potok "Cibulka" 

 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky Sp.j. 

            

              

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy Sp.j. 

            

              

                  

 

9 Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze 
Sp.j. 

            

              

                  

 

14 Městská veterinární správa Státní 
veterinární správy Sp.j. 

            

              

                  

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení Sp.j. 

            

              

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 2970965 
 

Z hlediska lesů: 
 
 
K návrhům změn Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 
platného Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy nemáme připomínky. 

  

 
 

           

               

                  

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2970969 
 

Z hlediska ochrany vod: 
 
 
Se změnami územního plánu vlny 11 č. Z 3115/11 
a Z 3116/11, které se týkají zobrazení záplavových 
území Radotínského potoka, Motolského potoka a 
jeho přítoků Hlinitý potok, Větvený potok, potok  
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„Cibulka“ a vodního toku „V Krematoriu“ 
stanovených opatřeními vodoprávního úřadu č. j. 
MHMP-1419714/2014/OCP-II/Ka ze dne 13. 10. 
2014, resp. č. j. MHMP-715875/2016/II/Ka ze dne 
2. 5. 2016, souhlasíme bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Bez připomínek 2970972 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
 
 
Ke změnám Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy nemáme z hlediska námi hájených 
zájmů připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2970975 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o 
společném jednání o návrzích změn vlny 11 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. S předmětnými změnami Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 souhlasíme bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury Sp.j. Bez připomínek 2971030 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále 
jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
 
 
 
    •  Ochranné pásmo pražské památkové 
rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím 
NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma 
památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR 
pod číslem rejstř. 3333. 
    •  Řešené území je nutno chápat jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 99/2000. 
 
 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č.  
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20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhům změn 
vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11, Z 3116/11 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
území následující. 
 
 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k výše posuzovaným návrhům 
změn vlny 11 ÚP SÚ HMP zásadní připomínky. 

    

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

Jiné 2970961 
 

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve znění pozdějších přepisů, obdržel Vaši žádost 
čj. MHMP 816040/2020 ze dne 4. 6. 2020 o vydání 
stanoviska k návrhům změn vln 11 Z 3114/11, Z 
3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. Po prošetření Vám 
sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné 
lesní pozemky v působnosti VLsÚ. Proto není v 
naší kompetenci se k návrhu změn vlny 11 Z 
3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat. 

 

 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Souhlas 2971072 
 

Závazná část 
 
 
S návrhem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 
3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme za podmínky respektování ochranných 
a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení. 
 

 

 

 
 

       

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Jiné 2971092 
 

Odůvodnění 
 
 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
 
 
Lokality, které jsou předmětem změn Z 3114/11 a 
Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy, 
se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska 
nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených 
nerostů i mimo chráněná ložisková území. V 
případě části lokality Z 3115/11, kontaktující 
dobývací prostory č. 60277 Radotín a č. 60005 
Zadní Kopanina, se jedná pouze o nové vymezení 
záplavového území Radotínského potoka.  
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Návrhem těchto změn tak nedojde k omezení 
ochrany a využití nerozstného bohatství na území 
hlavního města Prahy. 

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Jiné 2971106 
 

Odůvodnění 
 
 
Oblast plynárenství a produktovodů 
 
 
Změny Z 3115/11 a Z 3116/11 se týkají aktualizace 
a nového vymezení záplavového území a jeho 
aktivní zóny na Radotínském a Motolském potoce, 
včetně přítoků (v oblastech Praha-Řeporyje (Zadní 
Kopanina), Praha-Zbraslav, Praha 16-Radotín a 
Praha 13-Stodůlky, Praha 17-Řepy, Praha 5-Motol, 
Košíře). 
Změna Z 3114/11 znamená pouze potvrzení 
stávajícího stavu v území - existující silniční 
komunikace v místní části Praha-Lochkov, Praha-
Slivenec, tvořící východní a severníc obchvat 
Lochkova s propojením přes ulici Ke Slivenci a 
dále k Pražskému okruhu. 
V koridorech zmíněných vodotečí a komunikace 
dochází v některých místech k dotčení (křížení, 
resp. souběhu) STL a VTL plynárenských zařízení 
(včeně systému a souvisejících objektů 
protikorozní ochrany) distribuční soustavy 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Pro jejich 
respektování požadujeme obecně plně zohlednit 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném 
znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01). 

 

 
 

       

         

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Sp.j. 

Jiné 2971109 
 

Odůvodnění 
 
 
Oblast elektroenergetiky 
 
 
Vlivem změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 
vlny 11 ÚP SÚ hlavního města Prahy nebudou 
elektroenergetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra Sp.j. Bez připomínek 2971033 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám 
sděluji, že z hlediska naší působnosti  
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neuplatňujeme k návrhu změn Z 3114/11, Z 
3115/11, Z 3116/11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku 
Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad Štolou 
3, Praha 7, PSČ 170 34. 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

16 Odbor ochrany územních zájmů 
Sekce nakládání s majetkem Sp.j. 

          

            

              

 

13 Státní energetická inspekce, 
územní inspektorát pro hl. město 
Prahu a Středočeský kraj Sp.j. 

          

            

              

 

8 Státní pozemkový úřad Sp.j. 
          

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

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

Jiné 2970922 
 

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

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2970927 
 

Z 3116/11 - Při realizaci případných 
protipovodňových opatření je nutné respektovat 
stávající vodovodní řad DN 500, který prochází 
bezejmennou ulicí kolmou na ul. Zahradníčkova, 
výpustní řad DN 800/900 v ulici Nad Hliníkem a 
vodovodní řady DN 1200 a DN 1000 v místě 
křížení Motolského potoka na pozemku parc.č. 
279/31, 279/32, 268/3 a 279/29. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2970932 
 

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
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Obecné připomínky: 
 
 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategiií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 
 
 
Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, §38 odst. 2: 
"Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány poue nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

           

              

 

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

Jiné 2970933 
 

Stanovisko k jednotlivým změnám: 
 
 
Z 3116/11 - Při realizaci případných 
protipovodňových opatření nutno respektovat 
hlavní sběrač K - M, který probíhá podél 
Motolského potoka v Plzeňské ulici a kříží 
vymezené záplavové území a sběrač K - M_6 v 
ulici Zahradníčkova. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2970938 
 

V případě vodovodních a 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 řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od 
vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

Návrh změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny. 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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