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Informativní seznam stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP v rámci společného 

jednání spojeného s veřejným vystavením návrhů změn ÚP SÚ HMP 

 
Z 2756 / 14 

MČ Praha 4, k.ú. Braník    1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1931, 2968/1, 
2968/2, 3072, 3074, 3078, 3088, 3126/5, 3126/6, 3126/12 3065,3074,3078,3088,3063/1,3066/3,1900,1903,1911/3,1912-
1914,1917,1919/1,1919/4  a další 
Vybudování rekreačního centra 
z:     vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ 
na:  zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

  

  

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
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zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky jsou v 
ochranném pásmu 
památkové rezervace v 
hl. m. Praze, vyhlášeném 
rozhodnutím bývalého 
Odboru kultury Národního 
výboru hl. m. Prahy č.j. 
Kul/5-932/81 ze dne 
19.5.1981 o určení 
ochranného pásma 
Pražské památkové 
rezervace v hl. m. Praze a 
jeho doplňkem ze dne 
19.5.1981, kterými se 
určuje toto ochranné 
pásmo. 
Předmětem ochrany v 
ochranném pásmu 
Pražské památkové 
rezervace je eliminovat 
takovou stavební činnost, 
která by porušila 
urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu Pražské 
památkové rezervace. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 
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507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 
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510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

      

      

      

      

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Částečný souhlas V předmětném území je 
nutné respektovat záměr 
hl. m. Prahy na realizaci 
stavby č. 40050 Servisní 
střediska čtyři maríny – 
lokalita 3 - Ledárna. 
Termín realizace není 
ještě stanoven. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Částečný souhlas Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
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změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Bez zásadních 
připomínek. 
Změna se nachází v 
území Ochranného 
pásma pražské 
památkové rezervace. 
Zájmy státní památkové 
péče nebudou změnou 
ÚPN SÚ hl. m. Prahy 
zásadním způsobem 
dotčeny. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
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příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2766 / 14 
MČ Praha 5, k.ú. Smíchov           2380/1, 2848/1, 2848/4, 2848/5, 4963/1 2848/1, při ul. Na Zatlance 
Polyfunkční dům 
z:     energetika /TVE/ 
na:  všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/ 
změna vymezení stávající VPS 1/TE/5 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna č. 2766 
je z hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná - změna 
funkčního využití plochy 
pro energetiku (TVE) na 
všeobecně smíšenou 
(SV). 
Dotčený pozemek parc. č. 
2848/1 v k.ú. Smíchov je 
v památkové zóně 
Smíchov, prohlášené 
vyhláškou Hlavního 
města Praha č. 10/1993 
Sb. hl. m. Prahy, o 
prohlášení části území 
hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o 
určení podmínek jejich 
ochrany. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Nesouhlas Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče nepřipouští pro 
dotčenou plochu 
funkčního využití SV kód 
míry využití plochy S. 
MHMP OOP uvádí, že 
výška nejvyšší části 
nového objektu/nových 
objektů může být 
vzhledem k okolní 
zástavbě dané lokality 
památkové zóny řešena 
do hodnoty/výšky 240,50 
m.n.m. 

Pro plochu SV 
zůstane navržen kód 
S, který bude 
definován doplněnými 
koeficienty podlažních 
ploch (KPP) a zeleně 
(KZ) tak, aby byl v 
souladu s 
požadavkem 
dotčeného orgánu 
památkové péče řešit 
výšku nejvyšší části 
nového 
objektu/nových 
objektů do 
hodnoty/výšky 240,50 
m.n.m. vzhledem k 
okolní zástavbě dané 
lokality. 
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507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 
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510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 
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4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Bez zásadních 
připomínek s 
upozorněním 
archeologické památkové 
péče na údaje, že se 
jedná o území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu zákona č. 
20/1987, o státní 
památkové péči, a na 
lokalitě byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 
Změna ÚP SÚ hl. m. 
Prahy se nachází v území 
Městské památkové zóny 
Smíchov. Zájmy státní 
památkové péče nebudou 
změnou ÚP SÚ hl. m. 
Prahy zásadním 
způsobem dotčeny. Z 
hlediska archeologické 
péče upozorňujeme, že v 
bezprostřední blízkosti 
řešeného prostoru bylo v 
minulosti na několika 
místech zachyceno 
kulturní souvrství o 
mocnosti až dva metry 
náležející časnému 
eneolitu, střední a mladší 
době bronzové a 
novověku. 
Jedná se o archeologicky 
velice exponované území, 
na kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
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a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2767 / 14 
MČ Praha 5, k.ú. Hlubočepy         939/7, 939/17, 939/18, 939/19, 939/72, 939/73, 939/74, 939/75, 939/76, 939/80, 939/91 
939/7 a další, při ul. Štěpařská 
Polyfunkční stavba 
z:     čistě obytné /OB/, zařízení pro přenos informací /TI/ 
na:  všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že pozemky, 
kterých se uvedená 
změna dotýká, se 
nacházejí mimo 
památkově chráněná 
území ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 2 
citovaného zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 
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514    Ministerstvo obrany ČR - 
Odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Částečný souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, požadujeme 
zachování funkčnosti 
zařízení pro přenos 
informací, neboť z 
pozemku parc.č. 939/7 v 
k.ú. Hlubočepy vede 
telekomunikační vedení 
Ministerstva obrany ČR. 
Toto vedení je uloženo v 
kabelovodu O2. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
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orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
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nemáme zásadní 
připomínky. 

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2768 / 14 
MČ Praha 5, k.ú. Smíchov           2979, 2980/1, 2980/2, 2980/3, 2980/4, 2980/5, 2982, 2983, 2984/2, 2985/2, 2988/1, 2988/3, 
2989/1, 2989/2, 2991, 3063, 3066/1, 4876 2980/2,2980/4,2983,2984/2,2985/2,2989/1 a další, při ul. Drtinova 
Polyfunkční výstavba 
z:     zařízení pro přenos informací /TI/ 
na:  všeobecně smíšené /SV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky parc. č. 
2980/2, 2980/4, 2983, 
2984/2, 2985/2, 2989/1 a 
další při ulici Drtinova 
(k.ú. Smíchov) jsou v 
památkové zóně 
Smíchov, prohlášené 
vyhláškou Hlavního 
města Prahy č. 10/1993 
Sb. hl. m. Prahy, o 
prohlášení části území 
hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o 
určení podmínek jejich 
ochrany. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
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zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     
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508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
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památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Bez zásadních 
připomínek. 
Plocha změny se nachází 
v území Městské 
památkové zóny 
Smíchov, při Drtinově ul., 
plocha zůstává 
stabilizovaná, tj. kód míry 
využití území by se neměl 
změnou navýšit, změnu 
doporučujeme 
akceptovat. 
Zájmy státní památkové 
péče nebudou změnou 
ÚPN SÚ hl. m. Prahy 
zásadním způsobem 
dotčeny. 

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2774 / 14 
MČ Praha 6, k.ú. Dejvice    659, 689/1, 3084, 3086/1, 3087, 4196, 4221 4221,3087,3084, při ul. Šárecká 
Park Hanspaulka - zeleň 
z:     čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 
na:  parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky parc.č. 
4221, 3087, 3084 při ul. 
Šárecká v k.ú. Dejvice 
jsou v ochranném pásmu 
památkové rezervace v 
hl. m. Praze, vyhlášeném 
rozhodnutím bývalého 
Odboru kultury Národního 
výboru hl. m. Prahy č.j. 
Kul/5-932/81 ze dne 
19.5.1981 o určení 
ochranného pásma 
Pražské památkové 
rezervace v hl. m. Praze a 
jeho doplňkem ze dne 
19.5.1981, kterými se 
určuje toto ochranné 
pásmo. 
Předmětem ochrany v 
ochranném pásmu 
Pražské památkové 
rezervace je eliminovat 
takovou stavební činnost, 
která by porušila 
urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu Pražské 
památkové rezervace. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
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prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Na pozemku parc.č. 4221 
v k.ú. Dejvice vede 
optický kabel. Pozemek 
parc.č. 3087 je v 
ochranném pásmu 
optického kabelu, které 
činí 4 m. Vzdálenost 
optického kabelu od 
hranice pozemku je 
přitom cca 2 m . Se 
změnou souhlasíme, v 
případě realizace záměru 
bude nutné získat kladné 
vyjádření společnosti 
NET4Gas, s.r.o. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
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plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Částečný souhlas Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
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nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 
Plocha změny se nachází 
v Ochranném pásmu 
pražské památkové 
rezervace, návrh 
neporušuje ochranu 
vztaženou k podmínkám 
OP PPR. Zájmy státní 
památkové péče nebudou 
změnou ÚPN SÚ hl. m. 
Prahy zásadním 
způsobem dotčeny. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
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správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2777 / 14 
MČ Praha 6, k.ú. Bubeneč    1104/1, 1104/2, 2062/1 1104/1 a další, při ul. Jugoslávských partyzánů 
Vítězné náměstí - zeleň 
z:     smíšené městského jádra s kódem míry využití území S /SMJ-S/ 
na:  zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
zrušení stávající VPS 3/VM/6 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky parc. č. 
1104/1  a další při ulici 
Jugoslávských partyzánů 
v k.ú. Bubeneč jsou v 
památkové zóně Dejvice, 
Bubeneč, horní 
Holešovice, prohlášené 
vyhláškou Hlavního 
města Prahy č. 10/1993 
Sb. hl. m. Prahy, o 
prohlášení části území 
hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o 
určení podmínek jejich 
ochrany. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
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zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     
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508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
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památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Bez zásadních 
připomínek. 
Plocha změny se nachází 
v Městské památkové 
zóně Dejvice, Bubeneč, 
Horní Holešovice a na 
Dejvickém náměstí. 
Změnu doporučujeme 
akceptovat. Zájmy státní 
památkové péče nebudou 
změnou ÚPN SÚ hl. m. 
Prahy zásadním 
způsobem dotčeny. 

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2778 / 14 
MČ Praha - Lysolaje, k.ú. Dejvice    4145/1, Praha 6, k.ú. Dejvice    2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 4131/1, 4145/1, 4145/2 
2234,2235,2236, usedlost Šatovka v Šáreckém údolí 
Šatovka - zdravotní zařízení 
z:     čistě obytné /OB/, sady, zahrady a vinice /PS/ 
na:  veřejné vybavení s kódem míry využití území C /VV-C/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky jsou v 
ochranném pásmu 
památkové rezervace v 
hl. m. Praze, vyhlášeném 
rozhodnutím bývalého 
Odboru kultury Národního 
výboru hl. m. Prahy č.j. 
Kul/5-932/81 ze dne 
19.5.1981 o určení 
ochranného pásma 
Pražské památkové 
rezervace v hl. m. Praze a 
jeho doplňkem ze dne 
19.5.1981, kterými se 
určuje toto ochranné 
pásmo. 
Předmětem ochrany v 
ochranném pásmu 
Pražské památkové 
rezervace je eliminovat 
takovou stavební činnost, 
která by porušila 
urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu Pražské 
památkové rezervace. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
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stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 
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510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
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rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

707    Právnická osoba Sp.j. Nesouhlas Namítá, že pozemky 
parc.č 2234, 2235 a 2236 
k.ú. Dejvice jsou součástí 
ochranného pásma 
zvláště chráněného 
území PP Dolní Šárka a 
není možné na nich 
provádět žádnou novou, 
tím více, rozsáhlejší 
výstavbu. Dle platné 
vyhlášky č. 4/1982 Sb. 
NVP, kterou je chráněné 
území a jeho ochranné 
pásmo vyhlášeno – viz Čl. 
4 odst. 3): „V ochranném 
pásmu není dovoleno: 
provádět jakoukoliv těžbu 
nebo výstavbu mimo 
stavby sloužící lesnímu 
hospodářství a stavby 
zabezpečující plnění 
funkce lesů po projednání 
s orgány státní ochrany 
přírody.“ 
Změna Z 2778 
předložená k projednání a 
schválení je tedy v 
rozporu s tímto platným 
právním předpisem – 
vyhláškou č. 4/1982 Sb. 
NVP, a proto ji nelze 
projednat ani předložit 
zastupitelstvu HMP ke 
schválení. 

  

707    Právnická osoba Sp.j. Nesouhlas Dále důrazně připomíná, 
že pokud na rozpor s 
uvedeným platným 
právním předpisem 
opomene upozornit orgán 
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ochrany přírody jako 
dotčený orgán státní 
správy, je povinností 
odboru stavebního řádu, 
odd. územního rozvoje 
uvést návrh změny do 
souladu s platnými 
právními předpisy. 

707    Právnická osoba Sp.j. Nesouhlas Z výše uvedených důvodů 
nelze změnu Z 2778 
projednat, ani ji předložit 
ZHMP ke schválení, 
neboť by to odporovalo 
platné právní úpravě. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2787 / 14 
MČ Praha 8, k.ú. Střížkov          76/61, 76/65, 76/66, 76/67, 76/68, 76/69, 76/70, 76/71, 76/72, 76/73, 76/74, 76/98, 77, 78, 
541, Praha 9, k.ú. Střížkov          76/67, 76/68, 76/74, 541 76/65 a další, při ul. Jitravská 
Výstavba bytového domu 
z:     sady, zahrady a vinice /PS/ 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Částečný souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
Stávající využití území se 
z hlediska námi 
chráněných zájmů jeví 
jako vhodnější. Přilehlé 
komunikace, na které 
pravděpodobně bude 
přivedena doprava 
vyvolaná změnou ÚP, 
jsou již nyní nadlimitně 
zatížené (např. Teplická, 
Litoměřická). Nelze tedy 
akceptovat další nárůst 
dopravy a tedy i hlukové 
zátěže. 
V případném řízení o 
umístění stavby proto 
musí být akustickou studií 
zmapována současná 
hluková zátěž území (vč. 
provozu na komunikacích 
navazujících na nově 
umisťovaný záměr) a 
změna hlukových poměrů 
v lokalitě a na 
navazujících 
komunikacích, která bude 
způsobena vlivem 
plánované výstavby. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
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Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky jsou v 
ochranném pásmu 
památkové rezervace v 
hl. m. Praze, vyhlášeném 
rozhodnutím bývalého 
Odboru kultury Národního 
výboru hl. m. Prahy č.j. 
Kul/5-932/81 ze dne 
19.5.1981 o určení 
ochranného pásma 
Pražské památkové 
rezervace v hl. m. Praze a 
jeho doplňkem ze dne 
19.5.1981, kterými se 
určuje toto ochranné 
pásmo. 
Předmětem ochrany v 
ochranném pásmu 
Pražské památkové 
rezervace je eliminovat 
takovou stavební činnost, 
která by porušila 
urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu Pražské 
památkové rezervace. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
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archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
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správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 
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703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Nesouhlas S návrhem změny 
nesouhlasíme. 
a) Plocha je součástí 
celoměstského systému 
zeleně, jde o pohledově 
exponovaný svah. 
b) Rozšiřování 
zastavitelného území není 
odůvodněné (viz § 55 
stavebního zákona - 
"Vyhodnocování 
územního plánu a jeho 
změny"). 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 
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704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2796 / 14 
MČ Praha 10, k.ú. Michle            , Praha 4, k.ú. Michle             3060/3,3054/1,3067/3 a další, 3403/1 
Kabelový tunel TR Jih - Michle 
z:     funkční využití - výkres č. 4 
na:  kabelové vedení 110 kV v navrhovaném tunelu, kolektoru nebo kanálu - výkres č. 10 - Energetika 
veřejně prospěšné stavby /VPS/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky jsou v 
ochranném pásmu 
památkové rezervace v 
hl. m. Praze, vyhlášeném 
rozhodnutím bývalého 
Odboru kultury Národního 
výboru hl. m. Prahy č.j. 
Kul/5-932/81 ze dne 
19.5.1981 o určení 
ochranného pásma 
Pražské památkové 
rezervace v hl. m. Praze a 
jeho doplňkem ze dne 
19.5.1981, kterými se 
určuje toto ochranné 
pásmo. 
Předmětem ochrany v 
ochranném pásmu 
Pražské památkové 
rezervace je eliminovat 
takovou stavební činnost, 
která by porušila 
urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu Pražské 
památkové rezervace. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
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stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 
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510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
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rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 
Plocha změny se nachází 
v Ochranném pásmu 
pražské památkové 
rezervace, změnu 
doporučujeme 
akceptovat. Zájmy státní 
památkové péče nebudou 
změnou ÚPN SÚ hl. m. 
Prahy zásadním 
způsobem dotčeny. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2799 / 14 
MČ Praha 11, k.ú. Chodov     1347/3, 1347/5, 1358/1, 1358/6, 1358/18, 1358/19 1347/3, ul. Bartůňkova 
Polyfunkční využití, především bydlení 
z:     zařízení pro přenos informací /TI/ 
na:  smíšené městského jádra s kódem míry využití území E /SMJ-E/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

581    MČ Praha 11 Sp.j. Částečný souhlas Městská část Praha 11 se 
tímto vyjadřuje k návrhu 
změny Z-2799/00, týkající 
se pozemku parc.č. 
1347/3 v k.ú. Chodov v 
Bartůňkově ulici, na 
kterém se tč. nachází 
objekt telefonní ústředny. 
Účelem změny je 
revitalizace objektu, který 
již z větší části neslouží 
svému účelu. Místo 
funkční plochy TI 
(zařízení pro přenos 
informací) se navrhuje 
funkční plocha SMJ 
(smíšená městského 
jádra) s kódem míry 
využití E. Takto to dříve 
požadovala i MČ Praha 
11 ve fázi návrhu zadání 
(usnesení Rady městské 
části Praha 11 č. 
1181/28/R/2012 ze dne 
16.11.2012 zaslané 
pořizovateli). 
Představovali jsme si 
vytvoření přechodové 
zástavby mezi 
plánovanými stavbami v 
ploše SMJ – E a stávající 
zástavbou Starého 
Chodova ve funkční ploše 
OB, která je stabilizovaná 
a nemá stanovenou míru 
využití území. 
Na základě vývoje nám 
známých plánů různých 
subjektů na využití v 
území okolo stanice 
metra Opatov však MČ 
Praha 11 dospěla k 
závěru, že navržené 
využití SMJ-E tuto 
přechodovou zástavbu s 
největší 
pravděpodobností 
nezajistí. Z urbanistického 
hlediska považujeme 
objekt telefonní ústředny 
spíše za součást 
zástavby plochy OB, než 
sousední rozvojové 
plochy. Domníváme se, 
že jeho využití může být 
bez ohledu na využití 
rozvojové plochy SMJ – E 
řešeno i samostatně. 
Navíc tento objekt nemá 
kapacitní napojení na 
nadřazenou komunikační 
síť. 
Z těchto důvodů 
požadujeme návrh upravit 
tak, aby na pozemku 
parc.č. 1347/3 v k.ú. 
Chodov byla pořízena 
změna z funkční plochy TI 
(zařízení pro přenos 
informací) na funkční 
plochu OB (čistě obytná) 
bez stanovení míry využití 
území, tj. na plochu 
obdobného využití s 
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plochou sousední a 
stabilizovanou. K tomuto 
přijala Rada městské 
části Praha 11 usnesení 
č. 0955/27/R/2015 ze dne 
30.6.2015: "Upravit návrh 
změny č. Z 2799/00 tak, 
že stávající funkční 
plocha TI (zařízení pro 
přenos informací) se 
změní na funkční plochu 
OB (čistě obytná)". 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Částečný souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí s upozorněním 
na hlukově zatížené 
komunikace v blízkosti 
plánované změny. V 
případném řízení o 
umístění stavby proto 
musí být akustickou studií 
zmapována současná 
hluková zátěž území (vč. 
provozu na komunikacích 
navazujících na nově 
umístěný záměr) a změna 
hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících 
komunikacích, která bude 
způsobena vlivem 
plánované výstavby. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 
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505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že pozemky, 
kterých se uvedená 
změna dotýká, se 
nacházejí mimo 
památkově chráněná 
území ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 2 
citovaného zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 
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511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
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uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 
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705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Nesouhlasí s návrhem 
změny územního plánu 
hl. m. Prahy č. Z-2799/00 
s funkčním využitím ploch 
TI na SMJ stanoveným 
kódem míry využití území 
E. 
Důvodem je těsná 
návaznost pozemků na 
stabilizované území OB 
(OB-B rodinné domy). 
Navrhovaná změna 
předmětného pozemku s 
funkčním využitím TI 
rozšiřuje plochu SMJ 
zcela nekomplexně na 
okraji plochy SMJ. Plocha 
SMJ na Opatově je již 
rozsáhlá a nejsou tak 
žádné důvody k jejímu 
rozšíření. Jedná se o 
zcela lokální změnu o 
ploše 2 518 m², zásadně 
se tak nejedná o změnu s 
celoměstským významem 
ani změnu ve veřejném 
zájmu. Nejsou tedy žádné 
důvody pro rozšiřování 
plochy SMJ, ani pro 
zvyšování intenzity 
zástavby prostřednictvím 
navrhované míry využití 
území kódem E v území, 
jedná se o extrémní kód 
na přechodu mezi 
plochami SMJ a OB. Do 
území by navrhovaná 
změna přinesla zátěž, 
zejména dopravní, 
spojenou s nárůstem 
hluku a znečištěním 
ovzduší a to v místech, 
které mají plnit obytnou 
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funkci. Změna je 
prováděna zcela bez 
ohledu na zachování 
kvality prostředí a 
hodnoty území. Povede 
ke snížení podílu zeleně, 
zastavěnost neumožní 
naplnění koeficientu 
zeleně. 

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Zásadně nesouhlasí s 
odůvodněním předmětné 
změny - bod B.a) 
odůvodnění: 
Pozemek dotčený 
změnou neleží v 
kompaktním městě, ale 
vedle čistě obytné oblasti 
OB, kterou je obklopen ze 
tří stran. 

  

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Zásadně nesouhlasí s 
odůvodněním předmětné 
změny - bod B.b) 
odůvodnění: 
jednostranné posouzení 
bez ohledu na sousední 
obytnou plochu OB 

  

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Zásadně nesouhlasí s 
odůvodněním předmětné 
změny - bod B.c) 
odůvodnění: 
zcela nekonkrétní 
odůvodnění 

  

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Zásadně nesouhlasí s 
odůvodněním předmětné 
změny - body C., D. a E. 
odůvodnění: 
Stávající plocha SMJ byla 
předmětem procesu EIA. 
Stanovisko EIA (Nový 
Opatov) obsahuje 80 
podmínek, které jsou 
zcela protichůdné. 

  

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Zásadně nesouhlasí s 
odůvodněním předmětné 
změny - body F. a G. 
odůvodnění: 
Jednostranné a účelové 
posouzení změny jen 
podle plochy SMJ bez 
ohledu na navazující 
obytnou plochu OB (OB-
B, rodinné domky, ulice 
Bartůňkova, Na Sádce). 
Dopravní infrastruktura v 
lokalitě je dlouhodobě 
nevyřešena. Se změnou 
nelze souhlasit. Nejsou 
tak důvody pro tuto 
změnu, SMJ není 
vyčerpaná, aby bylo 
nezbytné její rozšíření a 
stanovení míry využití 
koeficientem E. Plocha je 
zcela zastavěná, nelze 
naplnit koeficient zeleně. 

  

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Zásadně nesouhlasí s 
odůvodněním předmětné 
změny - bod I. 
odůvodnění: 
Odůvodnění potvrzuje, že 
se jedná o lokální změnu. 
Návrh změny tak svým 
obsahem zásadním 
způsobem neodpovídá 
pořizování celoměstsky 
významných změn vlny 
IV. Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. 
Prahy. 

  

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Na základě výše 
uvedeného nesouhlasí s 
pořizováním změny č. Z-
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2799 v rámci celoměstsky 
významných změn vlny 
IV. Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. 
Prahy. 

706    Právnická osoba  Sp.j. Nesouhlas Nesouhlasí s návrhem 
změny s funkčním 
využitím ploch IT na SMJ 
stanoveným kódem míry 
využití území E. 
Změna nezahrnuje 
ochranu prostředí, tak jak 
řeší vyhl. č. 501/2006 Sb. 
v ustanovení § 20 v odst. 
1) - obecným 
požadavkem je takové 
vymezování pozemků, 
stanovování podmínek 
jejich využívání a 
umísťování  staveb na 
nich, které nezhoršuje 
kvalitu prostředí a 
hodnotu území. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2801 / 14 
MČ Praha 12, k.ú. Modřany           1661/1, 4126/1, 4137/44, 4137/45, 4137/48, 4400/32, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 
4400/72, 4400/73, 4400/543, 4400/544, 4400/567, 4400/568, 4400/584, 4400/904, 4400/905, 4400/908 4400/567,4400/70 a 
další, při ul. Československého exilu 
Obnova a revitalizace objektu 
z:     zařízení pro přenos informací /TI/ 
na:  všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

582    MČ Praha 12 Sp.j. Nesouhlas Městská část Praha 12 
změnila své stanovisko ke 
změně Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. 
Prahy č. Z 2801/00 
usnesením Zastupitelstva 
městské části Praha 12 č. 
Z-08-012-15 ze dne 
13.10.2015, a to tak, že 
nesouhlasí s návrhem 
změny Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. 
Prahy č. Z 2801/00 ze 
stávajícího funkčního 
využití TI – zařízení pro 
přenos informací na 
funkční využití SV – 
všeobecně smíšené s 
kódem míry využití území 
„C“.  

  

582    MČ Praha 12 Sp.j. Jiné  Výše uvedené stanovisko 
bude městská část Praha 
12 uplatňovat v dalším 
průběhu pořizování 
předmětné změny 
územního plánu. 

  

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Částečný souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí s upozorněním 
na hlukově zatíženou 
komunikaci 
Československého exilu, 
která s plochou změny 
územního plánu přímo 
sousedí. 
   
a)  V případném řízení o 
umístění stavby proto 
musí být akustickou studií 
zmapována současná 
hluková zátěž území (vč. 
provozu na komunikacích 
navazujících na nově 
umístěný záměr) a změna 
hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících 
komunikacích, která bude 
způsobena vlivem 
plánované výstavby. 
 
b)  Dále upozorňujeme, 
že chráněná zástavba 
může být umístěna pouze 
do míst, kde nejsou 
překročeny hygienické 
limity hladin hluku. 
 
Stanovisko opírá o : 
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a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že pozemky, 
kterých se uvedená 
změna dotýká, se 
nacházejí mimo 
památkově chráněná 
území ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 2 
citovaného zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
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posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 

  



Str. 62 z 114 

tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

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

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
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dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2806 / 14 
MČ Praha 17, k.ú. Řepy               70,72,73,167/1 a další 
Městské centrum - historické jádro 
z:     všeobecně smíšené /SV/ 
vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ 
parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
na:  všeobecně smíšené /SV/ 
vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ 
parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
historická jádra obcí se stanovenou výškovou regulací 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
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185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky parc.č. 
70, 72, 73 a další v k.ú. 
Střížkov jsou mimo 
památkově chráněná 
území. 
Dotčené území se 
nachází v blízkosti 
nemovitých kulturních 
památek zapsaných v 
Ústředním seznamu 
kulturních památek pod 
R.č.Ú.s. 40805/1-1694 
(kostel sv. Martina) a 
R.č.Ú.s. 104737 
(venkovské usedlosti 
Kratochvílova statku). 
Předmětem památkové 
ochrany kulturní památky 
je objekt jako celek, jeho 
exteriér i interiér se všemi 
prvky. U kulturní památky 
jsou chráněny dále ty 
hodnoty, pro které byla 
kulturní památka 
prohlášena, nesmí být 
způsobeny nepříznivé 
změny stavu kulturní 
památky nebo jejího 
prostředí. Při navržených 
úpravách je třeba 
postupovat šetrně a 
způsobem respektujícím 
tuto skutečnost. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
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výkopových prací a 
stavební činnosti. 

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
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plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 

  



Str. 69 z 114 

obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Bez zásadních 
připomínek s 
upozorněním 
archeologické památkové 
péče na údaje, že se 
jedná o území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, a na 
lokalitě byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 
Změna se nachází v 
území Městské 
památkové rezervace 
Smíchov. Zájmy státní 
památkové péče nebudou 
změnou ÚPN SÚ hl. m. 
Prahy zásadním 
způsobem dotčeny. Z 
hlediska archeologické 
péče upozorňujeme, že 
povrchovým sběrem bylo 
v letech 1982 - 1983 
potvrzeno osídlení z 
raného a vrcholného 
středověku. 
Jedná se o archeologicky 
velice exponované území, 
na kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
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případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2807 / 14 
MČ Praha 17, k.ú. Řepy              1030/1, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/5, 1031/6, 1031/7, 1031/8, 1031/9, 1031/13, 1142/66, 
1142/329, 1142/330, 1149/1, 1149/29, 1149/30, 1149/62, 1149/71, 1149/72, 1149/73, 1149/74, 1149/75, 1149/85, 1404/1, 
1409/2, 1528/1 1031/8 a další, při ul. Skuteckého 
Polyfunkční výstavba 
z:     zařízení pro přenos informací /TI/ 
na:  všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Částečný souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
Stávající využití území se 
z hlediska námi 
chráněných zájmů jeví 
jako vhodnější. Přilehlá 
komunikace Slánská je již 
nyní nadlimitně zatížená. 
 
a)  V případném řízení o 
umístění stavby proto 
musí být akustickou studií 
zmapována současná 
hluková zátěž území (vč. 
provozu na komunikacích 
navazujících na nově 
umístěný záměr) a změna 
hlukových poměrů v 
lokalitě a na navazujících 
komunikacích, která bude 
způsobena vlivem 
plánované výstavby. 
 
b)  Dále upozorňujeme, 
že chráněná zástavba 
může být umístěna pouze 
do míst, kde nejsou 
překročené hygienické 
limity hladin hluku. 
 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Částečný souhlas Minimálně doporučujeme 
snížení kódu míry využití 
území z D na C. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
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připomínky k návrhu 
změny. 

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že pozemky, 
kterých se uvedená 
změna dotýká, se 
nacházejí mimo 
památkově chráněná 
území ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 2 
citovaného zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 
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507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 
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510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 
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4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2810 / 14 
MČ Praha - Lipence , k.ú. Lipence           106, 107/1, 979/1, 2330/1, 2330/2, 2330/4, 2330/5, 2330/11, 2422/3, Praha - 
Zbraslav, k.ú. Lipence           979/1, 2422/3 2330/1,2330/5,2330/11,107, při ul. Josefa Houdka 
Vybudování občanské vybavenosti 
z:     čistě obytné /OB/, louky, pastviny /NL/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
na:  vodní hospodářství /TVV/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

    

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Upozornění: V těsném 
sousedství pozemků 
dotčených změnou je 
umístěna distribuční VTL 
regulační stanice č. 386 
Lipence, včetně VTL 
přívodního a STL 
výstupního plynovodu 
(tento je i z větší části 
přímo na zájmovém 
pozemku parc.č. 2330/1). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
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plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 
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708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Částečný souhlas Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
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I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2816 / 14 
MČ Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec          1205, 1206, 1208, 1702 1206 
Rozšíření hřbitova 
z:     zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ 
na:  parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

    

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
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ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Částečný souhlas Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
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se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2817 / 14 
MČ Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec           640, 639, při ul. Ke Smíchovu 
Sportovní plocha 
z:     čistě obytné /OB/ 
na:  sportu - pevná zn. /SP/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Částečný souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí. V dalším řízení 
je nutné zvážit typ 
sportoviště - jeho 
umístění v obytné 
zástavbě může být z 
hlediska nadměrného 
hluku kolizní. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
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185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

    

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
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všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Nedoporučeno Změna není nutná. 
Sportovní zařízení je v 
ploše OB výjimečně 
přípustné. 
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703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 

  



Str. 89 z 114 

zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2819 / 14 
MČ Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov           122/4, 122/16, 122/17, 564/3, 564/9 564/3-část, 564/9-část 
Novostavba základní školy 
z:     sportu /SP/ 
na:  veřejné vybavení /VV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Částečný souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí. Upozorňuje na 
možné navýšení hluku na 
ul. Hrnčířská - v řízení o 
umístění stavby musí být 
akustickou studií 
zmapována současná 
hluková zátěž území (vč. 
provozu na komunikacích 
navazujících na nově 
umísťovaný záměr) a 
změna hlukových poměrů 
v lokalitě a na 
navazujících 
komunikacích. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
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zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že pozemky, 
kterých se uvedená 
změna dotýká, se 
nacházejí mimo 
památkově chráněná 
území ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 2 
citovaného zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
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podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). V případě této 
změny má investor stavby 
(MČ Praha - Šeberov) s 
Pražskou plynárenskou 
Distribucí, a.s., uzavřen 
platný smluvní vztah. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
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uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Souhlas S návrhem změny 
vzhledem k charakteru 
zástavby souhlasíme. 
 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Částečný souhlas Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Upozorňujeme jen, že 
předmětná plocha je 
mimo přímou dostupnost 
zastavěného území, což 
vyvolá zvýšené nároky na 
automobilovou dopravu. 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
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HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
pravděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2823 / 14 
MČ Praha - Troja, k.ú. Troja             1493/1, 1526/2, 1526/3, 1526/4, 1526/13, 1657/1 1526/3,1526/4,1526/13 
Administrativní budova ředitelství ZOO 
z:     sportu /SP/ 
na:  všeobecně obytné s kódem míry využití území D /OV-D/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že změna je z 
hlediska zájmů 
památkové péče 
akceptovatelná. 
Dotčené pozemky parc.č. 
1526/3, 1526/4, 1526/13 v 
k.ú. Troja jsou v 
ochranném pásmu 
památkové rezervace v 
hl. m. Praze, vyhlášeném 
rozhodnutím bývalého 
Odboru kultury Národního 
výboru hl. m. Prahy č.j. 
Kul/5-932/81 ze dne 
19.5.1981 o určení 
ochranného pásma 
Pražské památkové 
rezervace v hl. m. Praze a 
jeho doplňkem ze dne 
19.5.1981, kterými se 
určuje toto ochranné 
pásmo. 
Předmětem ochrany v 
ochranném pásmu 
Pražské památkové 
rezervace je eliminovat 
takovou stavební činnost, 
která by porušila 
urbanistickou kompozici, 
měřítko a siluetu Pražské 
památkové rezervace. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
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prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
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podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

      

      

      

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

203    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Souhlas Podle aktuálního sdělení 
žadatele však ZOO Praha 
nemá již o pozemky 
zájem, a proto i naše 
připomínka je 
bezpředmětná. 
Doporučujeme tedy návrh 
ponechat v původním 
záměru změny funkčního 
využití plochy z funkce 
sportu (SP) na funkci 
všeobecně obytnou (OV).  

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Částečný souhlas Doporučujeme místo OV 
rozšíření plochy SO6, 
neboť dle žadatele o 
změnu půjde o zařízení 
pro ZOO Praha. 
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703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
praveděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
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zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2825 / 14 
MČ Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov           537/6, Praha - Šeberov, k.ú. Újezd u Průhonic  236/1, Praha - Újezd, k.ú. Šeberov           
537/6, Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic  214/8, 214/9, 214/10, 214/13, 214/108, 214/109, 214/110, 214/111, 214/112, 
236/1, Praha 11, k.ú. Újezd u Průhonic  236/1 236/1-část, 214/109-112, 537/6-část 
Posun plochy ZMK (zeleň městská a krajinná) - vybudování ekoduktu 
z:     izolační zeleň /IZ/, izolační zeleň /IZ/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ , nadřazené sběrné komunikace celoměstského 
významu /S1/ 
na:  izolační zeleň /IZ/, nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu /S1/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Částečný souhlas Požadujeme zachovat 
původní rozsah funkčního 
využití ploch pro funkci 
"nadřazené sběrné 
komunikace 
celoměstského významu 
/S1/". 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
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a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Souhlas Jako orgán státní 
památkové péče na 
území hl. m. Prahy věcně 
a místně příslušný podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, 
sděluje, že pozemky, 
kterých se uvedená 
změna dotýká, se 
nacházejí mimo 
památkově chráněná 
území ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 2 
citovaného zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné V souladu s ust. § 14 
odst. 7 zákona č. 20/1987 
Sb. musí být 
dokumentace k veškerým 
zamýšleným úpravám, 
realizacím staveb, k 
územnímu i stavebnímu 
řízení předložena 
Magistrátu hlavního 
města Prahy - odboru 
památkové péče k 
posouzení ve správním 
řízení dle ustanovení § 14 
odst. 2 citovaného 
zákona. 

  

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

Jiné Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor památkové 
péče upozorňuje, že 
pozemky dotčené 
předmětnou změnou leží 
v území s 
archeologickými nálezy 
ve smyslu ust. § 22 odst. 
2 zákona č. 20/1987 Sb. 
V průběhu veškerých 
zemních prací bude 
umožněno provedení 
záchranného 
archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění 
je nutno projednat v 
dostatečném předstihu 
před zahájením 
výkopových prací a 
stavební činnosti. 

  

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
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dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Jiné Upozorňujeme, že řešení 
ekoduktu nad dálnicí D1 
musí být projednáno a 
odsouhlaseno 
majetkovým správcem, tj. 
Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, a že vybudování 
ekoduktu není jeho 
investicí. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
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změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Jiné Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 

  



Str. 105 z 114 

by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
praveděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Částečný souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
ŘSD ČR současně 
upozorňuje, že předmětný 
ekodukt není investicí 
ŘSD ČR. Řešení 
ekoduktu musí být 
projednáno a 
odsouhlaseno ŘSD ČR - 
GŘ úsekem výstavby a 
Závodem Praha. 
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Z 2828 / 14 
MČ Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle     990, 991/4, 991/422, 991/423, 991/424, 991/425, 991/426, 991/628, 
991/629, 991/632, 991/641, 991/670, 994, 1000/2, 1001/1, 1001/9, 1004 991/1-část, 1001/1-část a další 
Úprava funkční plochy ve vazbě na osu vysokotlakého plynovodu 
z:     čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/, zeleň 
městská a krajinná /ZMK/ 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
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201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

    

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Částečný souhlas Požadujeme v textové 
části změnit výraz 
"úprava funkční plochy ve 
vazbě na osu 
vysokotlakého plynovodu" 
na znění : "úprava funkční 
plochy s ohledem na 
ochranné a bezpečnostní 
pásmo vysokotlakých 
plynovodů č. 154 a 223 (2 
x DN 500)". Původní 
výraz není přesný 
vzhledem k tomu, že se 
zde nacházejí dvě 
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souběžná potrubí VTL 
plynovodůů DN 500 - 
nelze definovat jako jednu 
osu plynovodu. 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

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

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Nesouhlas S návrhem změny 
nesouhlasíme. 
Změna narušuje koncepci 
území. Plocha ZMK na 
rozdíl od plochy PS 
zajišťuje prostupnost 
území. Pás ZMK musí být 
zachován minimálně v 
současné šíři. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Částečný souhlas Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

  

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
praveděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
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náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 
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Z 2829 / 14 
MČ Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav          1923, 1932, 1945/4, 1945/5, 1946, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1947/5, 1949/1 
1947/1,1947/4,1946 a další, při ul. Žitavského 
Výstavba hasičské zbrojnice 
z:     vodní hospodářství /TVV/ 
na:  veřejné vybavení /VV/ 
 

název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 

1)  Městská část 

2)  Dotčené orgány 

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

    

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

Souhlas Hygienická stanice jako 
dotčený správní úřad ve 
smyslu § 82 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného 
zdraví a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, vydává 
stanovisko: 
S návrhem změny 
souhlasí bez připomínek. 
Stanovisko opírá o : 
a) § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších 
předpisů, (dále jen 
„zákon“); 
b) § 77 zákona; 
c) § 12 a přílohu č. 3 k 
nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

  

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

Souhlas Městská veterinární 
správa v Praze Státní 
veterinární správy nemá z 
hlediska své působnosti, 
vymezené v § 47 odst. 4 
a 8 a v § 49 zákona č. 
166/1999 Sb., (zákon o 
veterinární péči), a ani 
jako dotčený orgán podle 
§ 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) požadavky ani 
připomínky k návrhu 
změny. 

  

501    MHMP odbor dopravních 
agend Sp.j. 

Souhlas Jako silniční správní úřad 
podle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních 
komunikacích, a zároveň 
jako dotčený orgán státní 
správy podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. 
vydáváme souhlasné 
stanovisko k návrhu 
změny. 

  

505    MHMP odbor ochrany 
prostředí Sp.j. 

Souhlas Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil 
návrh změny a jako 
dotčený orgán státní 
správy hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody 
a krajiny), zákona č. 
289/1995 Sb. (lesní 
zákon), zákona č. 
449/2001 Sb. (zákon o 
myslivosti), zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech), zákona č. 
201/2012 Sb. (zákon o 
ochraně ovzduší) a 
zákona č. 254/2001 Sb. 
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(zákon o vodách) s 
návrhem změny souhlasí. 

502    MHMP odbor památkové 
péče Sp.j. 

    

507    MHMP odbor RED - odd. 
krizového managementu 
Sp.j. 

Souhlas Oddělení krizového 
managementu odboru 
„Kancelář ředitele 
Magistrátu“ Magistrátu hl. 
m. Prahy podle § 15 odst. 
5 zákona č. 239/2000 Sb. 
(zákon o integrovaném 
záchranném systému) a 
podle § 32 zákona č. 
59/2006 Sb. (zákon o 
prevenci závažných 
havárií) vydává souhlasné 
stanovisko – k návrhu 
změny nemá žádné 
připomínky či požadavky. 

  

511    Ministerstvo dopravy ČR 
Sp.j. 

Souhlas Jako dotčený orgán ve 
věcech dopravy podle § 
40 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 
podle § 56 písm. d) 
zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, podle § 88 odst. 
1 písm. o) a p) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním 
letectví, a podle § 4 
zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, 
nemáme připomínek. 

  

530    Ministerstvo kultury ČR 
Sp.j. 

    

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

    

500    Ministerstvo obrany ČR 
Sp.j. 

Souhlas Na základě ust. § 6 odst. 
1 písm. h) zákona č. 
222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České 
republiky, souhlasí s 
předloženým návrhem 
změny. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Souhlas Z hlediska působnosti ve 
věci využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 
odst. 2 zákona č. 44/1988 
Sb. (horní zákon) a jako 
ústřední orgán státní 
správy pro energetiku 
podle zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) 
máme stanovisko: 
Lokalita změny 
nezasahuje do ploch 
výhradních ložisek ve 
správním obvodu 
hlavního města Prahy; z 
tohoto hlediska bez 
připomínek. Jiné 
připomínky nejsou. 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Co se týká navrhované 
zástavby, resp. přestavby 
v rámci změn a její 
budoucí plynofikace, lze 
konstatovat, že 
plynárenská distribuční 
soustava v majetku a 
správě Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s., s předpokládanou 
kapacitní rezervou pro 
možnosti přípojení, je ve 
všech případech u 
dotčených pozemků 
bezprostředně k dispozici 
(jedná se o stávající 
plynovody v přilehlých 
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ulicích, resp. jsou 
vybudovány i stávající 
plynovodní přípojky pro 
existující objekty dotčené 
změnami). 

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Napojovací podmínky k 
distribuční soustavě ze 
strany Pražské 
plynárenské Distribuce, 
a.s. budou stanovovány 
standardně, tj. ve smyslu 
postupů dle vyhlášky 
ERÚ č. 62/2011 Sb. (o 
podmínkách připojení k 
plynárenské soustavě). 

  

510    Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR Sp.j. 

Jiné Za společnost RWE 
GasNet, s.r.o. k uvedené 
změně nejsou 
připomínky. Společnost 
uvádí, že v současné 
době nikde u uvedených 
lokalit neuvažuje s 
rozvojem VTL soustavy. 

  

531    Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.     

508    Ministerstvo životního 
prostředí ČR Sp.j. 

Jiné MŽP v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního 
zákona jako dotčený 
orgán uplatňuje níže 
uvedené vyjádření: 
Navrhované změny se 
mimo jiné týkají ploch 
zeleně, u kterých je 
navrženo nové funkční 
využití, zejména na 
plochy všeobecně 
smíšené, popřípadě 
plochy obytné a 
veřejného vybavení. Z 
pohledu ochrany ovzduší 
má zeleň ve městě 
pozitivní efekt na 
snižování koncentrací 
prachových částic v 
ovzduší, jejichž imisní 
limity jsou na území hl. m. 
Prahy dlouhodobě 
překračovány. Úbytek 
zeleně je téměř vždy 
nevratným procesem. 
Proto doporučujeme, aby 
u navržených změn byl 
zachován co nejvyšší 
podíl zeleně. 

  

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

    

516    Správa CHKO Český kras 
Sp.j. 

    

539    Státní energetická inspekce 
ČR - územní inspektorát 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

529    Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro hl.m. Prahu Sp.j. 

    

568    Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

    

3)  Vybrané orgány a organizace 

708    Hlavní město Praha, MHMP 
- Odbor technické 
vybavenosti Sp.j. 

Souhlas OTV MHMP nemá z 
hlediska svých zájmů 
námitky. 

  

703    Institut plánování a rozvoje 
Sp.j. 

Částečný souhlas Je třeba pro veřejné 
projednání zkontrolovat a 
případně opravit seznam 
výkresů, kterých se 
změna týká, aby byl tento 
seznam pojat jednotně 
(zejména se to týká 
výkresu č. 19 ÚSES v 
těch případech, kdy se 
nemění ÚSES, ale mění 
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se celoměstský systém 
zeleně, který je také 
obsahem výše 
jmenovaného výkresu). 

4)  Ostatní podněty 

509    Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR Sp.j. 

Souhlas Ministerstvo pro místní 
rozvoj neshledalo v 
návrhu změny ÚP SÚ 
HMP nedostatky z 
hledisek zajištění 
koordinace využívání 
území s ohledem na širší 
územní vztahy a souladu 
s politikou územního 
rozvoje, v jejichž důsledku 
by nebylo možné zahájit 
řízení o územním plánu. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Souhlas Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Z hlediska zájmů 
památkové ochrany 
nemáme zásadní 
připomínky. 

  

705    Národní památkový ústav, 
generální ředitelství Sp.j. 

Jiné Na vědomí - Odborné 
vyjádření odborné 
organizace státní 
památkové péče, vydané 
v souladu s § 32 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, pro 
Ministerstvo kultury ČR: 
Upozorňujeme, že se v 
rámci Velké Prahy jedná 
o archeologicky velice 
exponované území, na 
kterém je velká 
praveděpodobnost nálezu 
a tedy narušení nových 
archeologických situací. V 
případě realizace 
navržených změn jsme 
nuceni upozornit, že je 
nutné na těchto lokalitách 
provést v předstihu 
záchranný archeologický 
výzkum, jenž může být 
finančně a časově 
náročný. Především 
upozorňujeme na lokality, 
na kterých byl v minulosti 
archeologickými výzkumy 
výskyt těchto situací 
prokázán. 

  

704    Ředitelství silnic a dálnic 
ČR   Sp.j. 

Souhlas ŘSD ČR jako státní 
příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které 
vykonává vlastnická 
práva státu k 
nemovitostem tvořícím 
dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečující výstavbu a 
modernizaci dálnic a silnic 
I. třídy, spolupracující s 
příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů 
samosprávy a 
zabezpečující jim 
podklady, neuplatňuje k 
návrhu změny 
připomínky. 

  

  

 

  
 


