
Příloha č. 3 k návrhu opatření obecné povahy č. ...

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu územního opatření o stavební uzávěře
pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol a č. 519 Suchdol - Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) 

název organizace ID vyjádření obsah vyjádření vyhodnocení

Ústřední správní úřad ve věcech územního plánování:
1. Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR

MMR – 3558/2019-81-1 Ministerstvu není známo ustanovení zákona, kterým by bylo 

stanoveno, že je dotčeným orgánem při projednání opatření 

obecné povahy „územní opatření o stavební uzávěře“, a proto 

konstatovalo, že není příslušné k uplatnění stanoviska k 

návrhu opatření obecné povahy- územnímu opatření o 

stavební uzávěře.

Vzato na vědomí.

Ústření správní úřady (dotčené orgány):
2. Ministerstvo kultury

3. Ministerstvo životního 

prostředí
4. Ministerstvo dopravy 113/2019-910-UPR/2 Z hlediska vodní dopravy souhlasí s projednávaným návrhem 

územního opatření o stavební uzávěře.

Vzato na vědomí.

4. Ministerstvo dopravy 113/2019-910-UPR/2 Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích ministerstvo 

souhlasí s projednávaným návrhem územního opatření o 

stavební uzávěře za podmínek, že předložený návrh územního 

opatření o stavební uzávěře bude uveden do souladu 

s posledními platnými dokumentacemi k předmětným 

stavbám, kterými jsou „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol, Technická 

studie pro oznámení EIA“, Pragoprojekt a.s., 06/2018, „SOKP 

519 Suchdol – Březiněves“, AF-Cityplan s.r.o., 6/2018, a „SOKP 

úsek 520 Březiněves – Satalice, Technická studie“, 

Pragoprojekt a.s., 05/2018.

Podmínce se vyhovuje. Na základě poskytnutých 

podkladů byl ve spolupráci s Institutem plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy upraven rozsah stavební uzávěry 

tak, aby odpovídal posledním platným dokumentacím 

k předmětným stavbám.
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4. Ministerstvo dopravy 113/2019-910-UPR/2 Z hlediska drážní dopravy ministerstvo souhlasí 

s projednávaným návrhem územního opatření o stavební 

uzávěře za podmínky výjimky ze stavební uzávěry pro všechny 

drážní stavby. Především se jedná o stavbu „Modernizace 

a novostavba trati Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště 

Václava Havla (včetně)“, na kterou se zpracovává 

dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Požadovaná souhrnná výjimka ze stavební uzávěry pro 

všechny drážní stavby bez znalosti jejich konkrétních 

parametrů a rozsahu by byla v přímém rozporu s 

účelem stavební uzávěry, a proto je z hlediska 

navrhované stavební uzávěry nepřípustná. Realizace 

drážních staveb včetně uvedené modernizace trati na 

letiště Ruzyně nebude navrhovaným územním 

opatřením o stavební uzávěře znemožněna. Podle čl. III 

územního opatření o stavební uzávěře může být Radou 

na základě posouzení, zda konkrétní stavba neohrozí 

účel stavební uzávěry, povolena výjimka ze zákazu 

stavební činnosti. 

4. Ministerstvo dopravy 113/2019-910-UPR/2 Z hlediska letecké dopravy ministerstvo souhlasí s návrhem 

územního opatření o stavební uzávěře za podmínky výjimky 

ze stavební uzávěry pro připravovanou stavbu „Paralelní RWY 

06/24L, Letiště Ruzyně“, která nesmí být navrhovaným 

územním opatřením o stavební uzávěře znemožněna či 

jakkoliv ztížena.

Podle podkladů zaslaných ministerstvem je 

připravovaná stavba paralelní přistávací dráhy letiště 

Ruzyně v kolizi se stavbou č. 518 Pražského okruhu. 

Konkrétně se jedná o část přibližovací světelné soustavy 

pro přibližování letadel (ASL), výstavbu obslužné 

komunikace a oplocení dotčené části letiště. Část ASL 

však není v souladu se stávajícím platným územním 

plánem, respektive s trasou Pražského okruhu 

vymezenou v platném územním plánu. Z tohoto 

důvodu nelze požadavku na povolení výjimky ze 

stavební uzávěry pro stavbu „Paralelní RWY 06/24L, 

Letiště Ruzyně“ vyhovět. Výjimka by byla v rozporu s 

účelem stavební uzávěry, kterým je ochrana zájmového 

prostoru nezbytného pro budoucí realizaci staveb č. 

518 a 519 Pražského okruhu, a aby budoucí realizace 

těchto staveb nebyla ztížena či zmařena zásahy v 

území. Výjimka ze stavební uzávěry pro záměr na 

výstavbu paralelní dráhy na letišti Ruzyně může být 

povolena až na základě prokázání vzájemné koordinace 

se stavbou Pražského okruhu.
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5. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu

MPO 10157/2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako dotčený orgán ochrany 

a využívání nerostného bohatství, s návrhem územního 

opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 a 519 Pražského 

okruhu souhlasí bez připomínek.

Vzato na vědomí.

6. Ministerstvo obrany ČR

7. Ministerstvo vnitra MV-25369-3/OSM-2019 Ministerstvo vnitra ČR sdělilo, že se v lokalitě staveb č. 518 

Ruzyně – Suchdol a č. 519 Suchdol – Březiněves Pražského 

okruhu nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve 

smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona.

Vzato na vědomí. 

8. Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad 

pro hl. m. Prahu
Dotčené orgány:
9. Hygienická stanice hl. m. 

Prahy

HSHMP 04999/2019 Zahájení řízení o návrhu územního opatření o stavební 

uzávěře berou na vědomí. 

Vzato na vědomí.

10. Hasičský záchranný sbor hl. 

m. Prahy

HSAA – 144-14/2019 V plánované lokalitě k.ú. Ďáblice na pozemcích parc. č. 1608/9 

a 1608/68 je v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu 

plánována výstavba hasičské stanice HZS hl. m.Prahy. Žádají o 

vyjmutí uvedených pozemků ze stavební uzávěry.

Podle poslední platné dokumentace stavby „SOKP 519 

Suchdol – Březiněves“ budou oba uvedené pozemky 

dotčeny v rámci výstavby MÚK Březiněves, konkrétně 

se jedná o část propojovací komunikace mezi Pražským 

okruhem a Proseckou radiálou (D8) ve směru od Satalic 

do Zdib a část protihlukového valu podél této 

komunikace. Uvedenému požadavku na vyjmutí těchto 

pozemků ze stavební uzávěry proto nelze vyhovět. 

Podle čl. III navrhovaného územního opatření 

o stavební uzávěře může být po posouzení, zda stavba 

neohrozí účel stavební uzávěry, povolena výjimka ze 

zákazu stavební činnosti. Pokud bude stavba hasičské 

stanice přímo souviset s dostavbou Pražského okruhu, 

tak se na tuto stavbu zákaz stavební činnosti podle čl. II 

navrhovaného územního opatření o stavební uzávěře 

nevztahuje. 
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11. Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost
12. Obvodní báňský úřad pro 

území hl. m. Prahy a kraje 

Středočeského
13. Státní energetická inspekce 

ČR, 

územní inspektorát pro hl. 

m. Prahu
14. Městská veterinární správa 

v Praze 

Státní veterinární správy
15. Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR
16. Ministerstvo obrany ČR, 

Odbor ochrany územních 

zájmů a řízení programů 

nemovité infrastruktury 

Praha

106846/2019-1150-OÚZ-

PHA

Souhlasné stanovisko. 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území 

Ministerstva obrany. 

Vzato na vědomí.

17. Ministerstvo obrany ČR, 

Vojenský lesní úřad

SpMO 7628/2019-4707/2 K návrhu opatření obecné povahy - územní opatření o 

stavební uzávěře nemá žádné námitky a s návrhem souhlasí.

Vzato na vědomí.

18. MHMP 

odbor památkové péče
19. MHMP 

odbor ochrany prostředí

MHMP 153885/2019 Z hlediska lesů a lesního hospodářství nemá k navržené 

stavební uzávěře a jejímu rozsahu připomínky.

Vzato na vědomí.

19. MHMP 

odbor ochrany prostředí

MHMP 153885/2019 Z hlediska nakládání s odpady: 

K předloženému návrhu opatření obecné povahy nemají 

připomínky. 

Vzato na vědomí.
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19. MHMP 

odbor ochrany prostředí

MHMP 153885/2019 Z hlediska ochrany ovzduší nemají zásadní připomínky ke 

stavební uzávěře a jejímu rozsahu pro stavby č. 518 a 519 

Pražského okruhu. 

Připomínají, že v rámci projektové přípravy staveb bude 

nezbytné provést vyhodnocení jejich provozu a výstavby na 

kvalitu ovzduší modelovými výpočty rozptylové studie a toto 

vyhodnocení projednat s příslušnými orgány ochrany ovzduší. 

Vzato na vědomí.

19. MHMP 

odbor ochrany prostředí

MHMP 153885/2019 Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemají ke stavební 

uzávěře a jejímu rozsahu zásadní připomínky. 

V rámci další projektové přípravy bude nezbytné posoudit 

soulad předmětných staveb s jím hájenými zájmy. 

Vzato na vědomí. 

19. MHMP 

odbor ochrany prostředí

MHMP 153885/2019 Z hlediska myslivosti: 

Bez připomínek. 

Vzato na vědomí.

19. MHMP 

odbor ochrany prostředí

MHMP 153885/2019 Z hlediska ochrany vod: 

K opatření obecné povahy - územní opatření o stavební 

uzávěře pro stavby SOKP č. 518 a 519 nemají zásadní 

připomínky. 

Upozorňují, že koridor navržené stavební uzávěry prostorově 

koliduje s areálem pobočné čistírny odpadních vod Dolní 

Chabry (mapový list č. 58) , jejíž součástí je také přilehlý 

biologický rybník. S ohledem na nedostatečnou kapacitu ČOV 

a výhledovou potřebu zvýšení kapacity čistírny je 

zpracovávána Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., 

studie intenzifikace a lze očekávat, že čistírna bude rozšířena. 

Z uvedeného důvodu doporučují návrh opatření obecné 

povahy a případné využití výjimky ze stavební uzávěry dle 

článku III návrhu opatření obecné povahy projednat s 

Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. 

Vzato na vědomí. 

Pražská Vodohospodářská společnost, a.s, může 

uplatnit připomínky k návrhu územního opatření o 

stavební uzávěře v rámci veřejného projednání návrhu. 

20. MHMP 

odbor dopravních agend
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21. MHMP 

odbor bezpečnosti, 

oddělení krizového 

managementu 

Vybrané orgány a organizace:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 1031-ŘSD-19-11110 Navrhovaný rozsah stavební uzávěry a poslední platná 

dokumentace staveb č. 518 a 519 Pražského okruhu (SOKP) 

nejsou vzájemně v souladu. Návrh opatření obecné povahy - 

územního opatření o stavební uzávěře pro veřejné projednání 

požadují uvést  do souladu s poslední platnou dokumentací, 

kterou jsou:

- „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol, Technická studie pro oznámení 

EIA“; Pragoprojekt a. s., 06/2018, 

- „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“; AF-Cityplan s.r.o., 

06/2018. 

Připomínce se vyhovuje. Rozsah navrhovaného 

opatření obecné povahy – územního opatření 

o stavební uzávěře byl upraven podle poslední 

dokumentace předmětných staveb poskytnuté státní 

příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR.
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