
             

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn ÚP SÚ HMP 

             

 

DATUM: 4.6.2020 
             

 

Z 2843 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha - Březiněves , k.ú. Březiněves 
 

             

 

Předmět: 
           

 

propojení ulice K Březince na území Středočeského kraje do Zdib se silnicí 608 
             

 

Z: 
           

             

 

izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
             

 

Na: 
           

 

lesní porosty /LR/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960175 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961683 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961708 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k  
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prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961740 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961772 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959924 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
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Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960013 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959852 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960207 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960243 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960278 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
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Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961345 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961374 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961406 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960143 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959956 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961301 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
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Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno  
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b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960047 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960080 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960111 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961438 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961470 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961524 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961557 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu  
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sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961591 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961630 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha - Libuš   , k.ú. Libuš 
 

             

 

Předmět: 
           

 

omezení historického jádra, zrušení výškové regulace 
             

 

Z: 
           

             

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území F 
/SV-F/ 
historická jádra obcí se stanovenou výškovou regulací 

             

 

Na: 
           

 

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/ 
bez historického jádra obcí se stanovenou výškovou regulací 

 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960176 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961684 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961709 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961741 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961773 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959925 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960014 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959853 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960211 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960244 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960279 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961346 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961375 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961407 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960144 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959957 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961302 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich  
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funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
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V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960048 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960081 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960112 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961439 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961471 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961503 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Respektovat řad DN 400, který prochází 
pozemkem p. č. 303/7 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961526 
 

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

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961560 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961592 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961631 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Z 2856 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha 10, k.ú. Strašnice 
 

             

 

Předmět: 
           

 

výstavba rodinných domů 
             

 

Z: 
           

             

 

zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ čistě obytné s kódem míry využití území F /OB-F/ 
             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960177 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961685 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961710 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961742 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961774 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959926 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960015 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959854 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960212 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960245 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960280 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961347 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961376 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961408 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960145 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959958 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961303 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  
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Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960049 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960082 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960113 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961440 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961472 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961527 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961561 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený  
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odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961593 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961632 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

 
 

             

 

Předmět: 
           

 

zrušení pevné značky VV ve funkční ploše OV 
             

 

Z: 
           

             

 

veřejné vybavení - pevná zn. /VV/, všeobecně obytné /OV/ 
             

 

Na: 
           

 

všeobecně obytné /OV/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960178 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961678 
 

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

 

          

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961711 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961743 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961775 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959927 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960016 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959855 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960213 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960246 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960281 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961348 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961377 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961409 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960146 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959959 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961304 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich  
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funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
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V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960050 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960083 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960114 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961441 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961473 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961528 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961562 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
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Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961594 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961633 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 2   , k.ú. Vinohrady 
 

             

 

Předmět: 
           

 

rozvoj areálu společnosti Komwag 
             

 

Z: 
           

             

 

čistě obytné /OB/ 
             

 

Na: 
           

 

nerušící výroby a služeb /VN/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960179 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961686 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961712 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961744 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961776 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959928 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960017 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959856 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960214 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960247 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960282 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961338 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované  
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zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná 
pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební 
mechanismy během jejich provádění, které by 
později zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961378 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961410 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960147 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961297 
 

Při zpracování úplného znění po změně 
požadujeme doplnit popisek kódu OB do plochy, 
která leží východně od řešeného území, vzniká 
oddělením od původní plochy čistě obytné /OB/. 

 

      

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959960 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

Z 2858 / 15 
     

Str. 33 z 247 
 



           

 

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

Jiné 2961305 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických  
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pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960051 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960084 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960115 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961442 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961474 
 

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

Jiné 2961529 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961563 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961595 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961623 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Respektovat stávající stoku vedenou po 
severovýchodním okraji řešené plochy. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961634 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo  
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podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Z 2860 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

 
OB - Starý Suchdol, při ulici Bažantní 

             

 

Předmět: 
           

 

zrušení plovoucí značky ZP 
             

 

Z: 
           

             

 

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, parky, historické zahrady a hřbitovy - plovoucí zn. /ZP/ 
             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960180 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961687 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961713 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961745 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961777 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959929 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960018 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959857 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960215 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960248 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960283 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960310 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Upozorňujeme na to, že navržená změna Z 
2860/00 (Suchdol) se nachází v blízkosti 
plynárenského zařízení v majetku firmy GasNet, s. 
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r.o. Jedná se o VTL plynovod DN 300 s ochranným 
pásmem 4,0 m a bezpečnostním pásmem 40,0 m 
na každou stranu od líce potrubí. V této souvislosti 
požadujeme respektování ochranného a 
bezpečnostního pásma tohoto plynárenského 
zařízení. 

 

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961349 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961379 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961411 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960148 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959961 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961306 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické  
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vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o  
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zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960052 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960079 
 

Navržená změna se nachází v blízkosti 
plynárenského zařízení v majetku GasNet s.r.o. 
Jedná se o VTL plynovod DN 300 s ochranným 
pásmem 4,0 m a bezpečnostním pásmem 40,0 m 
na každou stranu od líce potrubí. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960116 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961443 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961475 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961530 
 

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

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961564 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961596 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961635 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

 

      

        

        

           

 

 
           

 

Z 2860 / 15 
     

Str. 44 z 247 
 



        

  

 
 

        

 

 
        

 

Z 2860 / 15 
 

Str. 45 z 247 
  



             

 

Z 2861 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha 13, k.ú. Stodůlky 
 

             

 

Předmět: 
           

 

ochrana přírody a krajiny, zachování stávající fauny 
             

 

Z: 
           

             

 

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

 

Na: 
           

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960192 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961680 
 

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

 

          

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961725 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961757 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961788 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959941 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960030 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959869 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960227 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960260 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960295 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961343 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná 
pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební 
mechanismy během jejich provádění, které by 
později zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

        

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961391 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961423 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960160 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961298 
 

Výslednou podobu ploch s rozdílným způsobem 
využití, promítnutou v úplném znění územního 
plánu po změně, považjeme za nekoncepční.  
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Připomínku obdobného charakteru jsme uplatnili již 
ve fázi projednávání návrhu zadání změny a při 
společném jednání. 

 

           

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959973 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961318 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
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na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960064 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960096 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 
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180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960128 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961455 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961487 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961504 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Respektovat přiváděcí řad DN 1000, který vede 
jižním okrajem řešeného území. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961542 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961576 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové  
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řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961608 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961647 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha - Přední Kopanina, k.ú. Přední Kopanina 
 

             

 

Předmět: 
           

 

jezdecký sport 
             

 

Z: 
           

             

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
             

 

Na: 
           

 

sportu /SP/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960193 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961681 
 

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

 

          

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961726 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961758 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961789 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959942 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960031 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959870 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960228 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960261 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960296 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961357 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961392 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961424 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960161 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961299 
 

Nedoporučujeme vymezit plochu sportu /SP/, 
vhodnější je plocha oddechu - částečně 
urbanizované rekreační plochy - zvláštní rekreační 
aktivity /SO5/, která lépe odpovídá záměru 
jezdeckého sportu. Změna představuje 
nekoncepční rozšiřování zastavitelných ploch 
mimo zastavěné území města v okrajové části 
Prahy. 
Připomínku jsme uplatnili již ve fázi projednávání 
návrhu zadání změny a při společném jednání. 
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130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959974 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961319 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,  
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požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960065 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960097 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960129 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961456 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961488 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost a. 

 

      

           

 

Z 2863 / 15 
     

Str. 59 z 247 
 



           

       

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

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961543 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961577 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961609 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961648 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce  
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potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice 
 

             

 

Předmět: 
           

 

výstavba restaurace 
             

 

Z: 
           

             

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960181 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961688 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961714 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961746 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961778 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959930 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960019 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959858 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960216 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960249 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960284 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961350 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961380 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961412 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960149 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959962 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961307 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  
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Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960053 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960085 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960117 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961444 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961476 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961505 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Upozorňujeme na to, že v této lokalitě není 
vybudována vodovodní síť pro veřejnou potřebu. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961531 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961565 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu  
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sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961597 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961625 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Upozorňujeme na to, že v této lokalitě není 
vybudována kanalizační síť pro veřejnou potřebu. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961636 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha - Benice , k.ú. Benice 
 

             

 

Předmět: 
           

 

zahradnictví (okrasné rostliny) 
             

 

Z: 
           

             

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
             

 

Na: 
           

 

zahradnictví /PZA/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960194 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961696 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961727 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961759 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961790 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959943 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960032 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959871 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960229 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960277 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Jedinou drobnou 
výjimku představuje změna Z 2868/00, zahrnující 
dvě parcely č. 292/1 a č. 292/3 v k.ú. Benice, kde 
se navrhuje změna funkčního využití z orné půdy 
na zahradnictví. Pozemek č. p. 292/3 zčásti 
zasahuje do chráněného ložiskového území č. 
18430000 Kolovraty, ovšem vzhledem k tomu, že 
se jedná o nezastavitelnou plochu, nebude ani 
vlivem této změny ochrana výhradního ložiska 
cihlářské suroviny č. 3184000 Kolovraty nijak 
omezena. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960297 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961358 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2961370 
 

V prostoru dotčeném Změnou č. 2868 (dále jen 
Změna) dochází k překryvu malé části území 
Změny s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) 
18430000 Kolovraty. Překryv s CHLÚ se týká 
pozemku parc. č. 292/3 v k. ú. 602582 Benice 
(dále jen pozemek). Pozemek se nachází západně 
od silnice vedoucí severojižně z Uhříněvsi do 
Benic, ke které svou východní hranicí přiléhá. 
Západní hranice CHLÚ je v této části území 
vedena západně od silnice ve vzdálenosti 0–30 m. 
Bloky zásob výhradního ložiska cihlářských surovin 
B3184300 Kolovraty jsou ukončeny východně při 
této silnici a do prostoru Změny nezasahují. 
Změnou nejsou zásoby tohoto ložiska dotčeny. 
Pozemek zasahuje do CHLÚ svou malou východní 
částí v celé své šíři (cca 70 m), v proměnlivé 
hloubce přesahu cca 8–22 m. Orientační hodnota 
plochy přesahuje cca 1000 m2. 

 

      

        

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2961371 
 

Na základě této skutečnosti je třeba se ve věci řídit 
podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen HZ). 

 

      

        

           

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2961372 
 

Odůvodnění: CHLÚ bylo v současném obrysu 
stanoveno Ministerstvem životního prostředí (dále 
jen MŽP), které vydalo pod č. j. 800/243/802 32/99 
dne 14. 4. 1999 Rozhodnutí o změně (zmenšení)  

 

      

        

           

 

Z 2868 / 15 
     

Str. 73 z 247 
 



           

       

chráněného ložiskového území, kterým se mění 
(zmenšuje) stávající CHLÚ Kolovraty, stanovené 
pro ochranu výhradního ložiska odborem výstavby 
ONV Praha-východ dne 12. 6. 1972, pod č. j. 
1781/72–Ku (dále jen rozhodnutí). CHLÚ bylo 
stanoveno pro ochranu výhradního ložiska 
cihlářských surovin 3184300 Kolovraty. Z textu 
rozhodnutí vyplývá, že CHLÚ má dvě samostatné, 
nestejně velké části. Větší část je tvořena 
28úhelníkem s přímými stranami o rozloze 919 774 
m2, menší část tvoří čtyřúhelník o rozloze 198 211 
m2. Větší část CHLÚ, na níž se nachází pozemek, 
leží v k. ú. Kolovraty, Benice, Pitkovice a Lipany u 
Kolovrat, v okrese Praha 10. Menší část CHLÚ leží 
v k. ú Kolovraty a Říčany u Prahy. V textu 
rozhodnutí je dále uvedeno, že podmínky ochrany 
výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení 
jeho dobývání stanoví HZ. V CHLÚ je zakázáno 
budovat jakékoliv stavby netěžebního charakteru, 
pokud k tomu nebude dán souhlas územním 
odborem pro středočeskou oblast a hl. m. Prahu 
MŽP. Při nutnosti umístit či povolit stavbu v CHLÚ 
musí být žádost příslušného stavebního úřadu 
doložena vyjádřením organizace, pro kterou bylo 
CHLÚ stanoveno, s návrhem podmínek ochrany 
ložiska a situací s umístěním stavby. 

 

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2961373 
 

V případě nutnosti umístit či povolit stavbu v CHLÚ 
poskytne vyjádření k Záměru správce výhradního 
ložiska Kolovraty, kterým je Česká geologická 
služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, IČ 00025798. 

 

      

        

           

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961393 
 

"V prostoru dotčeném Změnou č. 2868 (dále jen 
Změna) dochází k překryvu malé části území 
Změny s chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) 
18430000 Kolovraty. Překryv s CHLÚ se týká 
pozemku parc. č. 292/3 v k. ú. 602582 Benice 
(dále jen pozemek). Pozemek se nachází západně 
od silnice vedoucí severojižně z Uhříněvsi do 
Benic, ke které svou východní hranicí přiléhá. 
Západní hranice CHLÚ je v této části území 
vedena západně od silnice ve vzdálenosti 0–30 m. 
Bloky zásob výhradního ložiska cihlářských surovin 
B3184300 Kolovraty jsou ukončeny východně při 
této silnici a do prostoru Změny nezasahují. 
Změnou nejsou zásoby tohoto ložiska dotčeny. 
Pozemek zasahuje do CHLÚ svou malou východní 
částí v celé své šíři (cca 70 m), v proměnlivé 
hloubce přesahu cca 8–22 m. Orientační hodnota 
plochy přesahuje cca 1000 m2." 
 
 
Na území změny se mimo výše uvedeného 
nenalézají ke dni 2. 9. 2019 výhradní ložiska  
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nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961425 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960162 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959975 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961320 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam  
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dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960066 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960098 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960130 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se  
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zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961457 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961489 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961544 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961578 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961610 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit  
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nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961649 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 4, k.ú. Nusle 
 

             

 

Předmět: 
           

 

změna užívání hotelu Corinthia Towers Prague 
             

 

Z: 
           

             

 

zvláštní - ostatní /ZVO/ 
             

 

Na: 
           

 

všeobecně smíšené /SV/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

24 MČ Praha 4, starosta Nesouhlas 2960339 
 

Zastupitelstvo MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí s 
návrhem změny z důvodu, že není stanoven kód 
míry využití daného území. 
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2) Dotčené orgány 
           

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

        

          

           

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

        

          

           

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960182 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

        

           

           

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

        

          

           

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

        

          

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961689 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961715 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961747 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961779 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959931 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
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(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960020 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959859 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
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Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960217 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960250 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960285 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961339 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná 
pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební 
mechanismy během jejich provádění, které by 
později zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

        

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

Z 2874 / 15 
     

Str. 82 z 247 
 



           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961381 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961413 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960150 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959963 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961308 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší  
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společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960054 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
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180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960086 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960118 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961445 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961477 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961532 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961566 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961598 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu  
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sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961637 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 10, k.ú. Strašnice 
 

             

 

Předmět: 
           

 

revitalizace objektu technické infrastruktury 
             

 

Z: 
           

             

 

zařízení pro přenos informací /TI/ 
             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

30 MČ Praha 10, starosta Nesouhlas 2961337 
 

Součástí skupiny celoměstsky významných změn 
V ÚP SÚ HMP je Z 2876/00. Území dotčené 
uvedenou změnou se nachází ve stabilizované 
zástavbě Strašnic při ulici Černokostelecká na 
pozemcích parc. č. 2799/2, 2799/4, 2799/5, 
2799/6, 2799/7, 4490/9, 4490/11 v k. ú. Strašnice. 
Změna se týká úpravy funkčního využití stávající 
plochy TI - zařízení pro přenos informací na SV-G - 
všeobecně smíšené se stanoveným kódem míry 
využití území G. 
Tento návrh na změnu územního plánu byl 
projednán na Radě MČ Praha 10 dne 5. 4. 2018, 
která přijala usnesení č. 242: 
Rada MČ Praha 10 nesouhlasí se změnou Z 
2876/00 projednávanou v rámci celoměstsky 
významných změn V Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 

 

          

          

             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960183 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

        

          

           

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

        

          

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961690 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961716 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961748 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961780 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959932 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
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veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960021 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959860 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960218 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960251 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960286 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961340 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná 
pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební 
mechanismy během jejich provádění, které by 
později zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

        

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961382 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění  
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pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961414 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960151 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959964 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961309 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a  
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zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 2961334 
 

Na vymezeněm území určenému ke změně 
funkčního využití ploch je ve východní části 
pozemku parc.č. 2799/4 k.ú. Strašnice veden 
stávající podzemní horkovod 2xDN80 Pražské 
teplárenské a.s. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu § 
87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a při 
křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými 
rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

 

        

        

           

 

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

Bez připomínek 2960055 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960087 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 
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180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960119 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961446 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961478 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961506 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Respektovat hlavní řad DN 500. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961533 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961567 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce  
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zeleně, oplachu, atd. 
 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961599 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961638 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 15, k.ú. Hostivař 
 

             

 

Předmět: 
           

 

sloučení funkční plochy VN v průmyslové zóně 
             

 

Z: 
           

             

 

vodní hospodářství /TVV/ 
             

 

Na: 
           

 

nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960184 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961691 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961717 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961749 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961781 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959933 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960022 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959861 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960219 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960252 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960287 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961351 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961383 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961415 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960152 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959965 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961310 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  
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Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 2961335 
 

Na jižní hranici území určenému ke změně 
funkčního využití ploch je veden stávající 
podzemní horkovod 2xDN400 Pražské teplárenské 
a.s. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu § 
87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a při 
křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými 
rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

 

        

        

           

 

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

Bez připomínek 2960056 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960088 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960120 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961447 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961479 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961507 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu 
VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci  
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územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu 
DN 800, DN 1000 "Č. stavby 40555 Zaokruhování 
vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD" (všech etap 
stavby), která je podmiňující pro obnovu 
vodovodního řadu DN 1200 Chodová - Kyjský uzel, 
ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS 
výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo 
jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy 
nemůže jeho vydání zaručit. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961534 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961568 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961600 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961639 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
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    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy 
 

             

 

Předmět: 
           

 

zřízení sloučeného střediska komunálních služeb 
             

 

Z: 
           

             

 

vodní hospodářství /TVV/ 
             

 

Na: 
           

 

odpadové hospodářství /TVO/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960185 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961679 
 

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

 

          

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961718 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961750 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961782 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959934 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960023 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959862 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960220 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960253 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960288 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961352 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961384 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961416 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960153 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959966 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961311 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich  
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funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
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V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960057 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960089 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960121 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961448 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961480 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961508 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
Jedná se o vodojem a čerpací stanici, které 
sloužily pro průmyslový areál bývalých Pozemních 
a montovaných staveb a nikdy nebyly v 
provozování PVK a ve správě PVS. Je nutné 
respektovat ochranné pásmo řadu DN 800 u 
západního okraje řešeného území. 

 

      

        

        

           

 

Z 2893 / 15 
     

Str. 108 z 247 
 



           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961535 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961569 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961601 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961626 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Respektovat stávající stoku DN 1650 vedenou po 
jihovýchodním okraji řešené plochy. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961640 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo  
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podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Z 2894 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy 
 

             

 

Předmět: 
           

 

sjednocení funkčních ploch v území k dlouhodobě plánovanému doplnění služeb v páteřní části Prahy 15 
             

 

Z: 
           

             

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
             

 

Na: 
           

 

plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960186 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961692 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961719 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961751 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2961801 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Ke změně máme následující připomínky. 
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat napojení na soustavu zásobování 
tepelnou energií, či využití bezemisních zdrojů 
vytápění. Dále upozorňujeme, že realizace změny 
bude možná pouze při současné aplikaci 
kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (dále jen 
PZKO), který přijalo HMP jako závazný dokument s 
cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů 
na celém území města a trvale je udržet. Vhodným 
kompenzačním opatřením může být např. návrh 
výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu 
za kácení. 

 

        

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959935 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
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veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960024 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959863 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960221 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960254 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960289 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961353 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961385 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961417 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960154 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961300 
 

Upozorňujeme, že přes předmětnou plochu je 
vedeno realizované vedení 2x110 kV se svým  
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ochranným pásmem, čímž je značně omezeno 
funkční využití pro plochy a zařízení veřejné 
dopravy, parkoviště P+R /DH/. Vlastník vedení 
PRE distribuce a.s. v podobných případech 
souhlasil s umístěním vlastní plochy parkoviště 
pouze do vzdálenosti 5 m od krajního vodiče 
vedení. Využití území je rovněž omezeno 
bezpečnostním pásmem VTL plynovodu DN 200. 
Připomínku jsme uplatnili již ve fázi projednávání k 
zadání změny a při společném jednání. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959967 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961312 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a  
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zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960058 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960090 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960122 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961449 
 

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

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961481 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961536 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961570 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961602 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961641 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
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    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Z 2895 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy 
 

             

 

Předmět: 
           

 

uvedení do souladu se skutečným stavem - plocha parku a sportoviště 
             

 

Z: 
           

             

 

čistě obytné /OB/ 
             

 

Na: 
           

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960187 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961693 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961720 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961752 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961783 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959936 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960025 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959864 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960222 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960255 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960290 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961354 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961386 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961418 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960155 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959968 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961313 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  
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Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 2961336 
 

Na vymezeném území určenému ke změně 
funkčního využití ploch je na pozemku parc.č. 
523/85 k.ú. Horní Měcholupy veden stávající 
podzemní teplovod Pražské teplárenské a.s. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu § 
87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a při 
křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými 
rozvody dodržet ČSN 736005 pro prostorové 
uspořádáni sítí technického vybavení. 

 

        

        

           

 

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

Bez připomínek 2960059 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960091 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960123 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961450 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961482 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961537 
 

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

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961571 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961603 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961642 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 10, k.ú. Strašnice        Praha 10, k.ú. Malešice 
 

             

 

Předmět: 
           

 

vymezení VPS - transformovna 110/22 kV Strašnice 
             

 

Z: 
           

             

 

nerušící výroby a služeb /VN/ energetika /TVE/ 
             

 

Na: 
           

 

energetika /TVE/ 
VPS 

 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960188 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961694 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961721 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961753 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
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S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961784 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959937 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960026 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 
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6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959865 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960223 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960256 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960291 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961341 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude  
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dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované 
zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná 
pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební 
mechanismy během jejich provádění, které by 
později zasahovaly do výše uvedených ochranných
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961387 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961419 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960156 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959969 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961314 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v  
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menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70  
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Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960060 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960092 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960124 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961451 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961483 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961538 
 

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

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961572 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961604 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961643 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Z 2905 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha 8, k.ú. Karlín 
 

             

 

Předmět: 
           

 

přemístění transformovny 110/22 kV Karlín 
             

 

Z: 
           

             

 

energetika /TVE/, smíšené městského jádra /SMJ/ energetika /TVE/ , všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/ 
             

 

Na: 
           

 

energetika /TVE/, smíšené městského jádra s kódem míry využití území I /SMJ-I/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960189 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961695 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961722 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961754 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961785 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959938 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960027 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959866 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960224 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960257 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960292 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961342 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované  
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zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná 
pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební 
mechanismy během jejich provádění, které by 
později zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961388 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961420 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960157 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959970 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 2961333 
 

Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o  
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změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k zahájení řízení o vydání 
změny Z 2905/00 máme následující připomínky: 
 
 
Změna č. Z 2905/00: Praha 8, k. ú. Karlín, parc. č. 
249/8, 250/7, 846/19, 245/6, 846/2 a další. Jedná 
se o změnu funkčního využití ploch: z funkce: 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území I 
/SV-I/, smíšené městského jádra/energetika v 
územní rezervě (SMJ/TVE), energetika /TVE/ na 
funkci: všeobecně smíšené s kódem míry využití 
území I /SMJ-I/, energetika /TVE/, záplavová 
území, přesunutí veřejně prospěšné stavby VPS 
5/TE/8 Praha 8 – TR 110/22 kV – Karlín, včetně 
zasmyčkování, přemístění transformovny 110/22 
kV Karlín. 
 
 
Lokalita se nachází v záplavovém území 
významného vodního toku Vltava IDVT 10100001. 
 
 
Připomínka: Žádáme, aby územní plán respektoval 
aktuálně vyhlášené záplavové území významného 
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Labe. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961315 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
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na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960061 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960093 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 
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180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960125 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961452 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961484 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961539 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961573 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961605 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou  
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popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961627 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Respektovat stávající proplachovací kanál DN 
1500, který vede pod lokalitou. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961644 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha - Řeporyje  , k.ú. ŘeporyjePraha - Řeporyje  , k.ú. Zadní Kopanina 
 

             

 

Předmět: 
           

 

rozšíření transformovny 400/110 kV Řeporyje 
             

 

Z: 
           

             

 

lesní porosty /LR/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
             

 

Na: 
           

 

energetika /TVE/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
VPS 

 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960190 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961675 
 

Z hlediska lesů: 
Předmětem návrhu vydání změny je změna 
funkčního využití ploch ze stávajících ploch LR 
(lesní porosty) a ZMK (zeleň městská a krajinná) 
na plochy TVE (energetika) a ZMK (zeleň městská 
a krajinná). V území dotčeném navrhovanou 
změnou se nacházejí nelesní pozemky parc. č. 
1459/10 k. ú. Řeporyje (dle KN veden jako druh 
pozemku orná půda) a parc. č. 173/1 k. ú. Zadní 
Kopanina (dle KN veden jako druh pozemku 
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha) a  
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parc. č. 173/5 k. ú. Zadní Kopanina (dle KN veden 
jako druh pozemku orná půda), které jsou v 
současnosti využívány jako zemědělská půda. 
Orgán státní správy lesů přihlédl při posuzování 
návrhu této změny ke skutečnosti, že se jedná o 
výrazný veřejný zájem, tj. rozšíření transformovny 
400/110 kV Řeporyje. S návrhem vydání této 
změny souhlasíme. 

 

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961723 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961755 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961786 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959939 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
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veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960028 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959867 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960225 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960258 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960293 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961355 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961389 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961421 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960158 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959971 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 2961316 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických  
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pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960062 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

185 ČEPS, a.s. Částečný souhlas 2961663 
 

ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR 
ve smyslu § 24 zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, oprávněný investor záměru ve 
smyslu § 23a zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, vlastník a provozovatel stavby 
transformovny TR 400/110/22 kV Řeporyje, dále 
jen „TR Řeporyje“, podává tímto námitku k návrhu 
změny Z 2906/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy. 
Námitka se týká vymezené plochy energetiky 
(TVE) na p. č. 173/1, p. č. 173/2, p. č. 173/5 vše v 
k. ú. Zadní Kopanina a p. č. 1459/10, p. č. 1459/7 
vše v k. ú. Řeporyje, pro rozšíření stávající 
transformovny TR Řeporyje, kde není vymezena 
plocha pro příjezdovou komunikaci, zajišťující 
samostatný přístup do areálu ČEPS, a.s.. 
Odůvodnění: 
Transformovna TR Řeporyje je elektrická stanice 
přenosové soustavy, která je součástí systému 
kritické infastruktury a ČEPS, a.s., je jejím 
provozovatelem. Proto požadujeme vymezení 
plochy dopravní infrastruktury: urbanisticky 
významnou plochu a dopravní spojení, veřejné 
prostranství, dále jen „plocha DU“, pro 
samostatnou příjezdovou komunikaci z 
bezpečnostních důvodů na p. č. 1459/10, 1459/5, 
p. č. 1459/9, p. č. 1679 vše v k. ú. Řeporyje, p. č. 
1809, p. č. 1810, p. č. 1803 vše v k. ú. Slivenec, 
neboť v současnosti je pro přístup do areálu 
ČEPS, a.s. využívána příjezdová komunikace přes  
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přilehlý areál společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a 
tento stav je do budoucna nežádoucí. 
Požadujeme vymezení plochy DU pro příjezdovou 
komunikaci k transformovně TR Řeporyje, neboť 
rozšíření TR Řeporyje je souborem staveb, ve 
kterém je stavba příjezdové komunikace stavbou 
vedlejší, která se stavbou hlavní svým účelem 
souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby 
hlavní. 
Z toho důvodu požadujeme vymezit plochu pro 
příjezdovou komunikaci tak, jak je znázorněno 
navrženou plochou DU v příloze č. 1, a vymezit 
navrhovanou plochu DU pro veřejně prospěšnou 
stavbu dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960094 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960126 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961453 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961485 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961540 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961574 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno  
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přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961606 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961645 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

 
             

 

Předmět: 
           

 

vymezení plochy vodojemu Pomezí včetně propojovacího řadu na stávající vodovodní síť jako VPS 
             

 

Z: 
           

             

 

lesní porosty /LR/ 
             

 

Na: 
           

 

lesní porosty /LR/, vodní hospodářství - pevná zn. /TVV/ 
VPS 

 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960191 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961676 
 

Z hlediska lesů: 
Pevná značka vodní hospodářství TVV je 
navrhována do funkční plochy LR a dochází k 
dotčení lesního pozemku parc. č 1554 k. ú. Košíře. 
S návrhem vydání změny z hlediska námi 
chráněných zájmů souhlasíme, upozorňujeme však 
pro navazující řízení na nutnost minimalizace 
záboru lesa. 

 

          

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961724 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny  
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územního plánu žádné připomínky. 
 

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961756 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961787 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959940 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného)  
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území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960029 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959868 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960226 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960259 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960294 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
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na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 
 

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961356 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961390 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961422 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960159 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959972 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961317 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
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Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno  
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b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960063 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960095 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960127 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961454 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961486 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Souhlas 2961509 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
PVS souhlasí se změnou funkčního využití ploch, 
tj. s vymezením veřejně prospěšné stavby - plochy 
pro vodojem Pomezí včetně propojovacího řadu. 
Plocha je nezbytná pro výstavbu vodojemu pro 
zásobení obyvatelstva pitnou vodou. Návrh  
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vodojemu vyplynul z výsledku Generelu 
zásobování vodou. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961541 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961575 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961607 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961646 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v  
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hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Z 2921 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha 8, k.ú. Kobylisy 
 

             

 

Předmět: 
           

 

výstavba rodinného domu 
             

 

Z: 
           

             

 

oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, veřejné vybavení /VV/ 
             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960195 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961697 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961728 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961760 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

          

             

 

Z 2921 / 15 
     

Str. 159 z 247 
  



           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961791 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959944 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960033 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959872 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960230 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960262 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960298 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961344 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude 
dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z 
hlediska omezení výšky budoucí navrhované  
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zástavby v území dotčeném změnou. Ochranná 
pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. Pro budoucí stavby nebo stavební 
mechanismy během jejich provádění, které by 
později zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961394 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961426 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960163 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959976 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961321 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti  
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(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s  
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podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960067 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960099 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960131 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961458 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961490 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961545 
 

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

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961579 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961611 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 2961629 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
S navrhovanou změnou nelze souhlasit; středem 
pozemku šířky cca 25 m vede stávající stoka 
600/1100 mm, kterou nelze v daném úseku jinam 
přeložit. Vzhledem k této stoce a jejímu 
ochrannému pásmu nelze stavbu umístit na 
pozemek. 

 

      

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961650 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a  
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kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 5, k.ú. Smíchov 
 

             

 

Předmět: 
           

 

dořešení blokové zástavby v oblasti ulic Matoušova a V Botanice 
             

 

Z: 
           

             

 

sběrné komunikace městského významu /S2/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ 
             

 

Na: 
           

 

ostatní dopravně významné komunikace /S4/, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, všeobecně obytné /OV/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960196 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961698 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961729 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961761 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961792 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959945 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960034 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959873 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960231 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960263 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960299 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961359 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961395 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961427 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960164 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959977 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961322 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  
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Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960068 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960100 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960132 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961459 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961491 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961546 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961580 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený  
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odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961612 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961651 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 5, k.ú. Hlubočepy 
 

             

 

Předmět: 
           

 

zástavba bytových domů 
             

 

Z: 
           

             

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
sportu /SP/ - pevná značka 

             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960197 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961699 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961730 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961762 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
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S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2961802 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Ke změně máme následující připomínky. 
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat napojení na soustavu zásobování 
tepelnou energií, či využití bezemisních zdrojů 
vytápění. Dále upozorňujeme, že realizace změny 
bude možná pouze při současné aplikaci 
kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (dále jen 
PZKO), který přijalo HMP jako závazný dokument s 
cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů 
na celém území města a trvale je udržet. Vhodným 
kompenzačním opatřením může být např. návrh 
výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu 
za kácení. 

 

        

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959946 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím  
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Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960035 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959874 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960232 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem  

 

      

           

 

Z 2930 / 15 
     

Str. 176 z 247 
 



           

       

plynárenských zařízení. 
 

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960264 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960300 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961360 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961396 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961428 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960165 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 
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130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959978 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961323 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných  

 

      

        

        

           

 

Z 2930 / 15 
     

Str. 178 z 247 
 



           

       

technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960069 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960101 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960133 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961460 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961492 
 

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

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961547 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961581 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961613 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961652 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se  
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vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 8, k.ú. Kobylisy 
 

             

 

Předmět: 
           

 

výstavba rodinného domu 
             

 

Z: 
           

             

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960198 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961700 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961731 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961763 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961793 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959947 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960036 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959875 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960233 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960265 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960301 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961361 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961397 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961429 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960166 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959979 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961324 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  
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Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960070 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960102 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960134 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961461 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961493 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 2961514 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky a upozornění: 
PVS nesouhlasí s navrhovanou změnou, středem 
pozemku šířky cca 20 m prochází hlavní vodovodní 
řad DN 800, přiváděcí řad DN 600 a řad DN 600, 
přepad z vodojemu Ládví. Vzhledem k těmto 
vedením a jejich ochranným pásmům není možné 
stavbu umístit na pozemek. Tato vedení nelze v 
daném úseku přeložit jinam. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961548 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961582 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961614 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961653 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 15, k.ú. Hostivař 
 

             

 

Předmět: 
           

 

narovnání stávajícího využití s ÚP z důvodu nemožnosti přestavby rodinného domu; výstavba rodinného domu 
             

 

Z: 
           

             

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960199 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961682 
 

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

 

          

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961732 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961764 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961794 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959948 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960037 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959876 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960234 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960266 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960302 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961362 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961398 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961430 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960167 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959980 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961325 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich  
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funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
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V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960071 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960103 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960135 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961462 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961494 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961549 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961583 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
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Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961615 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961654 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

 

      

        

        

           

 

 
           

  

 
 

           

 

 
           

 

Z 2944 / 15 
     

Str. 196 z 247 
  



             

 

Z 2946 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha 6, k.ú. Břevnov 
 

             

 

Předmět: 
           

 

začlenění pozemků do parku Královka 
             

 

Z: 
           

             

 

čistě obytné /OB/ 
             

 

Na: 
           

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960200 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961701 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961733 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961765 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961795 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959949 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960038 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959877 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960235 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960267 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960303 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961363 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961399 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961431 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960168 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959981 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961326 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  
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Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960072 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960104 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960136 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961463 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961495 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961550 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961584 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený  
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odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961616 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961655 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 4, k.ú. Braník 
 

             

 

Předmět: 
           

 

doplnění objektů pro sportovně rekreační aktivity 
             

 

Z: 
           

             

 

všeobecně smíšené /SV/ 
             

 

Na: 
           

 

sportu /SP/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

24 MČ Praha 4, starosta Souhlas 2960337 
 

Zastupitelstvo MČ Praha 4 souhlasí s návrhem 
změny. 

 

          

             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960201 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961702 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961734 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961766 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně  
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přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961796 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959950 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960039 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959878 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960236 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960268 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960304 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

Z 2954 / 15 
     

Str. 206 z 247 
 



           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961364 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961400 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961432 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960169 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959982 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961327 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich  
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funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
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V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960073 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960105 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960137 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961464 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961496 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961551 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961585 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
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Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961617 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961656 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 4, k.ú. Lhotka 
 

             

 

Předmět: 
           

 

zachování a rozšíření stávajícího sportovního areálu 
             

 

Z: 
           

             

 

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

 

Na: 
           

 

sportu /SP/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

24 MČ Praha 4, starosta Souhlas 2960338 
 

Zastupitelstvo MČ Praha 4 souhlasí s návrhem 
změny. 

 

          

             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960202 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961703 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961735 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961767 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně  
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přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961797 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959951 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960040 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959879 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960237 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960269 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960305 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961365 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961401 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961433 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960170 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959983 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961328 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich  
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funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
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V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960074 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960106 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960138 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961465 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961497 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961552 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961586 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
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Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961618 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961657 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha 4, k.ú. Hodkovičky 
 

             

 

Předmět: 
           

 

umístění doplňujícího sportovně rekreačního zařízení 
             

 

Z: 
           

             

 

veřejné vybavení /VV/ 
             

 

Na: 
           

 

oddechu – přírodní rekreační plochy /SO1/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

24 MČ Praha 4, starosta Nesouhlas 2960335 
 

Zastupitelstvo MČ Praha 4 nesouhlasí s návrhem 
změny. 

 

          

             

             

 

24 MČ Praha 4, starosta Nesouhlas 2960336 
 

Rada MČ Praha 4 nesouhlasí s návrhem změny a 
stahuje návrh městské části na pořízení této 
změny. 

 

          

             

             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960203 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961677 
 

Z hlediska lesů: 
Předmětem návrhu vydání změny je změna 
funkčního využití plochy, a to ze stávající 
zastavitelné plochy VV na nezastavitelnou plochu  
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SO1. Součástí plochy, která je předmětem návrhu 
vydání změny, je část lesního pozemku parc. č. 
809/1 k. ú. Hodkovičky. Jedná se o severní část 
tohoto lesního pozemku, na které se nenachází 
porost lesních dřevin, ale porost travní. S návrhem 
vydání této změny souhlasíme. Upozorňujeme, že 
pro případné územní řízení je nutný souhlas 
orgánu státní správy lesů dotčení lesního pozemku 
(§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v 
platném znění). 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961736 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961768 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 

 

        

           

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961798 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959952 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím  

 

      

        

           

 

Z 2959 / 15 
     

Str. 219 z 247 
 



           

       

Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960041 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959880 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960238 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem  
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plynárenských zařízení. 
 

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960270 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960306 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961366 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961402 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961434 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960171 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

Z 2959 / 15 
     

Str. 221 z 247 
 



           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959984 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961329 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných  
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technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960075 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960107 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960139 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961466 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961498 
 

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

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961553 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961587 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961619 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961658 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se  
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vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Z 2968 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha 6, k.ú. Vokovice 
 

             

 

Předmět: 
           

 

rozšíření stávající komunikace 
             

 

Z: 
           

             

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
             

 

Na: 
           

 

zvláštní - ostatní /ZVO/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960204 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961704 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961737 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961769 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961799 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959953 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960042 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959881 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960239 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960271 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960307 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961367 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961403 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961435 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960172 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959985 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961330 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  
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Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960076 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960108 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960140 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961467 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961499 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961554 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961588 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený  
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odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961620 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961659 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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Místa akce: 
         

 

Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic 
 

             

 

Předmět: 
           

 

výstavba MŠ, domu pro seniory a objektu technického zázemí údržby 
             

 

Z: 
           

             

 

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

 

Na: 
           

 

veřejné vybavení s kódem míry využití území D /VV-D/ 
 

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960205 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961705 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961738 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961770 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961800 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
K návrhu vydání změny souhlasíme bez 
připomínek. 

 

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959954 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

      

        

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960043 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

Z 2973 / 15 
     

Str. 234 z 247 
 



           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959882 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960240 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 

 

      

        

           

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960272 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960308 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961368 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 
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12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961404 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961436 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960173 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959986 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

 

        

           

 

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

Jiné 2961331 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na  

 

      

        

        

           

 

Z 2973 / 15 
     

Str. 236 z 247 
 



        

   

Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických 
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od  
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naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960077 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960109 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960141 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961468 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961500 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961555 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961589 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený  
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odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961621 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961660 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

 

      

        

        

           

 

 
           

  

 
 

           

 

 
           

 

Z 2973 / 15 
     

Str. 239 z 247 
  



             

 

Z 2974 / 15 

             

 

Místa akce: 
         

 

Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic 
 

             

 

Předmět: 
           

 

výstavba rodinných domů 
             

 

Z: 
           

             

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
             

 

Na: 
           

 

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

             

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  
             

 

1) Městská část 
             

 

2) Dotčené orgány 
             

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

       

         

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

       

         

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2960206 
 

Předložený návrh změny je z pohledu místně 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(HSHMP) akceptovatelný. 

 

          

             

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

       

         

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

       

         

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961706 
 

Z hlediska lesů: 
V případě této změny nejsou námi chráněné zájmy 
dotčeny. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2961739 
 

Z hlediska ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod nemáme k 
prezentovanému zahájení řízení o vydání změny 
územního plánu žádné připomínky. 

 

          

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2961771 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění: 
S návrhem vydání změny územního plánu 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2961803 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Ke změně máme následující připomínky. 
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat napojení na soustavu zásobování 
tepelnou energií, či využití bezemisních zdrojů 
vytápění. Dále upozorňujeme, že realizace změny 
bude možná pouze při současné aplikaci 
kompenzačních opatření a opatření vyplývajících z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (dále jen 
PZKO), který přijalo HMP jako závazný dokument s 
cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů 
na celém území města a trvale je udržet. Vhodným 
kompenzačním opatřením může být např. návrh 
výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu 
za kácení. 

 

        

        

           

 

17 MHMP odbor památkové péče 
        

           

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

        

          

           

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
        

           

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
        

           

 

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

Jiné 2959955 
 

Ministerstvo obrany (dále jen "MO"), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o zajišťování obrany ČR"), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
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veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen "ÚPD") 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) 
území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné 
dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb. 

 

        

           

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 2960044 
 

VLsÚ (Vojenský lesní úřad) nemá k vydání změny 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasí. 

 

      

           

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
        

           

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Souhlas 2959883 
 

Ministerstvo ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 
zákona uplatňuje k částem řešení předmětných 
změn, které byly od společného jednání změněny, 
následující stanovisko. 
Změny, ke kterým v návrzích došlo oproti stavu 
zveřejněnému pro účely společného jednání 
konaného dne 21. 3. 2018, nemají vliv na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy a na soulad s Politikou územního 
rozvoje ČR v platném znění. 
Zdůvodnění 
Předmětem stanoviska je 32 ze 34 návrhů změn, o 
nichž bylo upořádáno společné jednání dne 21. 3. 
2018. K návrhům všech 34 změn ministerstvo 
vydalo stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, ze dne 30. 8. 2018, č.j. MMR 37272/2018-
81-1. V tomto stanovisku ministerstvo 
konstatovalo, že z hledisek zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
a souladu s Politikou územního rozvoje ČR v 
platném znění, neshledalo v návrzích nedostatky. 
Tím umožnilo zahájit přípravu jejich vydání. 
Na základě oznámení a uvedených skutečností 
ministerstvo porovnalo předmětné návrhy změn ve 
stavu zveřejněném pro účely veřejného jednání 
dne 2. 10. 2019 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/VP/OOP.html s návrhy týchž změn zveřejněných 
pro účely společného jednání konaného dne 21. 3. 
2018 na http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_CVZ_
V/SPJ/spolecne_jednani.html a zjistilo, že 
provedené úpravy návrhů předmětných změn jsou 
takového charakteru, že zájmy dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, které hájí, jimi nejsou dotčeny. 

 

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960241 
 

S návrhem změny souhlasíme za podmínky 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem 
plynárenských zařízení. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960273 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin: 
Lokalita řešená změnou leží mimo dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, chráněná 
ložisková území i schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů. 

 

      

        

           

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2960309 
 

ODŮVODNĚNÍ: 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změny nebudou elektroenergetická zařízení 
na území hl. m. Prahy nijak dotčena. 

 

      

        

           

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Souhlas 2961369 
 

V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k projednávanému návrhu změny 
neuplatňujeme žádné připomínky, 

 

        

           

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

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

        

          

           

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

        

          

           

 

3) Vybrané orgány a organizace 
           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961405 
 

Na území změny se nenalézají ke dni 2. 9. 2019 
výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska 
nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na 
jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní 
předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při 
výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů). V zájmovém území také 
nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani 
registrovaná poddolovaná území. 

 

      

        

           

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2961437 
 

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

 

      

        

           

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2960174 
 

V rámci řízení o vydání sdělujeme, že k 
projednávanému návrhu změny nemáme námitky 
ani připominky. 

 

        

           

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 2959987 
 

Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 2961332 
 

Nová výstavba v rámci jednotlivě navrhovaných 
změn se týká zvláště rodinných, resp. bytových 
domů (čistě, resp. všeobecně obytné území), v 
menším rozsahu nerušící výroby a služeb, 
všeobecně smíšené funkce, veřejné vybavenosti 
(MŠ, dům pro seniory), dále objektů technické 
vybavenosti (transformovny Strašnice, Karlín, 
Reporyje, vodojem na Praze 5, Pomezí - Košíře), 
zařízení a ploch pro sport. 
 
 
Případná plynofikace nových objektů (dle jejich 
funkčního využití) bude ve většině případů 
bezproblémová s připojením ve vazbě, na okolní 
existující distribuční plynárenskou soustavu (s 
výjimkou např. změny Z 2865/00 - výstavba 
restaurace u ul. Vídeňská, Praha 4 - Kunratice 
poblíž jižní hranice hl. m. Prahy ve směru na 
Vestec, kde se v současnosti v širším dosahu 
plynárenská zařízení místní STL (NTL) sítě 
nenacházejí). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování nových plynovodů a plynovodních 
přípojek) pro zástavbu na územích vlny V CVZ ÚP 
SÚ HMP budou investorům/vlastníkům pozemků 
nadále standardně stanovovány ze strany naší 
společnosti dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam 
dodavatelů plynu s udělenou licencí ERÚ na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Veškerá plynárenská zařízení distribuční soustavy 
(vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky, související technologické 
objekty, regulační stanice, zařízení a stanice 
protikorozní ochrany a systémy řídicí a 
zabezpečovací techniky) v majetku a správě naší 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., 
požadujeme v souvislosti s předmětnými změnami 
vlny V ÚP SÚ HMP plně respektovat dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-4), 12186, 1594 (386410) a technických  
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pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02, 920 
25). Případné vyvolané přeložky plynárenských 
zařízení požadujeme řešit ve smyslu § 70 
Energetického zákona, v platném znění (resp. u 
VTL plynových zařízení i s ohledem na § 67), s 
podmínkou projednání a uzavření „Smlouvy o 
zajištění provedení přeložky plynárenského 
zařízení" s odborem správy distribuční soustavy 
naší společnosti. Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 
 
V případě, že tento stupeň projednávání Řízení o 
vydání změn vlny V CVZ UP SÚ HMP nebude 
ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
 

 

 

           

 

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

Bez připomínek 2960078 
 

Sdělujeme Vám, že k návrhu změny nemáme 
připomínek. 

 

      

         

           

 

4) Ostatní podněty 
           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960110 
 

Navržená změna je mimo OP a BP plynárenských 
zařízení GasNet s.r.o. 

 

        

           

 

180 GasNet, s. r. o. Jiné 2960142 
 

Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní 
pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon). 

 

        

           

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961469 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961501 
 

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

Jiné 2961556 
 

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

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961590 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 5), jejich 
využívání v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou 
strategií adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximální možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961622 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

      

        

        

           

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 2961628 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
má PVS k předloženým změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy následující 
připomínky a upozornění. 
Lokalita leží v povodí PČOV Újezd u Průhonic, kde 
je v současné době vyhlášen stop stav; do doby 
dokončení rozšíření PČOV Újezd u Průhonic nelze 
souhlasit s navrhovanou změnou. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2961661 
 

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
 
    •  u řadů do DN 500 včetně přípojek 1,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
    •  u řadu nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí 
    •  u čerpacích stanic, vodojemů a dalších 
objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo 
podzemního obrysu objektu 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 
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