
                 

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP 
 

                 

 

DATUM: 1. 7. 2019 
 

                 

 

Z 1020 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha 10, k.ú. Strašnice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba polyfunkčního areálu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

            

              

                 

 

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

            

              

                 

 

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

Jiné 2933864 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na 
udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
Sp.j. 

Jiné 2933868 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 
258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). 
Jedná se mimo jiné o následující 
dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933879 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

 

 
 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931108 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. 
Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z 
hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez 
připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931109 
 

Z hlediska lesů: 
Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931110 
 

Z hlediska ochrany vod: 
K prezentovaným návrhům úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U  
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1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné 
připomínky. 
Ve všech případech se jedná o změny kódů míry 
využití území v oblastech, ve kterých není 
stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary 
povrchových vod. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931111 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument 
,,Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 
1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi 
chráněných zájmů žádné připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2931115 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád. 

 

 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2931092 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako 
ústřední orgán statní správy pro energetiku podle 
§16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) 
zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v 
souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební  
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
          

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2931118 
 

K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené 
oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

           

              

 

37 MČ Praha 17, starosta Sp.j. Jiné 2931037 
 

Městská ěást Praha 17 se sídlem Žalanského 
291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou 
vyhlášku - oznámení o společném jednání a 
vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÜ HMP 
- U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP 
SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Na základě projednání v Radě městské ěásti 
Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 
000046/2019 bereme oznámení o společném 
jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ 
HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u 
pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 
MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 
11.3.2019. 

 

 
 

           

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2935113 
 

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 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění  
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pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní 
podnik, k projednání výše uvedených změn 
následující připomínky: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba 
řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry 
využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje 
koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení 
množství odváděných srážkových vod. 

 

 
 

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935155 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

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

Jiné 2935351 
 

U 1020/01 – v dotčeném území je nutno 
respektovat stávající řad DN 400, který prochází 
přes pozemky parc. č. 3425/1, 3426/3 a 4482/1. 
Kolaudace stavby v řešeném území je podmíněna 
nabytím právní moci 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 stavebního řízení a PVS tedy 
nemůže jeho vydání zaručit. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935403 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný 
kanalizační systém hl. m. Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935407 
 

-       Při řešení problematiky srážkových vod je 
nutno přednostně navrhovat jejich využívání 
v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich 
rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení 
musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě 
přirozený odtok srážkových vod. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Jiné 2935411 
 

-       V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače.  
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Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

     

               

 

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

Souhlas 2935415 
 

K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování 
nemáme konkrétní připomínky. 

 

 
 

          

               

 

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

Jiné 2935419 
 

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 vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 
500 včetně    1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok 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 vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad 
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS. 

 

 
 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1217 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha 5, k.ú. Jinonice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Obytný soubor - BYDLENÍ JINONICE 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

            

              

                 

 

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

            

              

                 

 

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

Jiné 2933865 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na 
udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 

  

 
 

        

           

              

                 

 

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

Jiné 2933876 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 
258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). 
Jedná se mimo jiné o následující 
dokumenty: 
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1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

    

              

 

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

Jiné 2933880 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

 

 
 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Částečný souhlas 2931113 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument 
,,Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. 
K posuzovaným změnám č. Z1217/01 a 1237/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů 
následující připomínky. 
Ad č. Z 1217/01 – Navrhovaná změna se nachází 
na v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu (o 30%). Úpravou 
územního plánu má dojít k navýšení míry využití 
území v ploše obytné z kódu B na D. Uvažovaný 
záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve 
výši 420 jízd, oproti stávajícímu plánu 160 jízd. V 
řešeném území se nepředpokládá napojení na 
systém zásobování tepelnou energií. Z hlediska 
ochrany ovzduší je původně navrhované využití 
území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace 
navrhované změny bude možná jen při současné  
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aplikaci kompenzačních opatření a opatření 
vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z 
hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování 
kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, 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. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933844 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. 
Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z 
hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez 
připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933847 
 

Z hlediska lesů: 
Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933850 
 

Z hlediska ochrany vod: 
K prezentovaným návrhům úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné 
připomínky. 
Ve všech případech se jedná o změny kódů míry 
využití území v oblastech, ve kterých není 
stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary 
povrchových vod. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2933855 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád. 

 

 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2933834 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako 
ústřední orgán statní správy pro energetiku podle 
§16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) 
zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v 
souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
          

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2933842 
 

K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené 
oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

           

              

 

37 MČ Praha 17, starosta Sp.j. Jiné 2933838 
 

Městská ěást Praha 17 se sídlem Žalanského 
291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou 
vyhlášku - oznámení o společném jednání a 
vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÜ HMP 
- U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP 
SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Na základě projednání v Radě městské ěásti 
Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ  
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000046/2019 bereme oznámení o společném 
jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ 
HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u 
pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 
MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 
11.3.2019. 

    

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2935114 
 

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 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní 
podnik, k projednání výše uvedených změn 
následující připomínky: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba 
řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry 
využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje 
koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení 
množství odváděných srážkových vod. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935348 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935404 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný 
kanalizační systém hl. m. Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935408 
 

-       Při řešení problematiky srážkových vod je 
nutno přednostně navrhovat jejich využívání 
v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich 
rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení 
musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě 
přirozený odtok srážkových vod. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Jiné 2935412 
 

-       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  
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zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

     

               

 

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

Souhlas 2935416 
 

K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování 
nemáme konkrétní připomínky. 

 

 
 

          

               

 

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

Jiné 2935421 
 

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 vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 
500 včetně    1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok 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 vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad 
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS. 

 

 
 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1237 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha 16, k.ú. Radotín 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Vybudování nového radotínského centra prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

36 MČ Praha 16, starosta Sp.j. Jiné 2935431 
 

V rámci společného jednání a vystavení návrhů 
změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území - konkrétně týkající se 
ÚPRAVY 1237/01,podáváme jako Městská část 
Praha 16 zásadní připomínku. 
Tato zásadní připomínka byla schválena Radou 
městské části Praha 16 usnesením č. 164/2019 ze 
dne 6. března 2019. 

  

 
 

           

              

                 

 

36 MČ Praha 16, starosta Sp.j. Nesouhlas 2935710 
 

1) Zpracovaný materiál v rámci ÚPRAVY 1237/01 
týkající se centrální části k.ú. Radotín a v něm 
uváděný navrhovaný stav funkčního využití 
správně popisuje zamýšlenou kapacitu budoucí 
zástavby řešeného území odpovídající koeficientu 
F, ale neodpovídá žádosti žadatele, tedy Městské 
části Praha 16 z hlediska požadavku výjimky z 
Koeficientu zeleně. 
V žádosti Městská část Praha 16 výslovně pro svůj 
záměr žádala změnu kódu míry využití území ze 
stávajícího D na F a udělení výjimky pro snížení 
koeficientu zeleně. 
Parametry projektu byly navrženy v podobě 
koeficientů vypočtených dle připravené studie 
budoucí zástavby dotčeného území. Ty byly 
poskytnuty pořizovateli v rámci žádosti a jsou v 
podobě - KPP = 1,4 a KZ = 0,19 
Vznesený požadavek má podstatný důvod. Naše 
městská část, jakožto žadatel, má dlouhodobý 
záměr vytvořit v místě úpravy namísto stávajících  
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ploch brownfieldu, v srdci Radotína, důstojné 
městské centrum obsahující mimo jiné prostornou 
třídu a náměstí - tedy rozsáhlé plochy zpevněného 
povrchu, které umožní oživení centra Městské části 
Praha 16. Bez úpravy koeficientu zeleně snížením 
na hodnotu 0,19 tento záměr vzniknout nemůže. 
Páteří centra městské části má být obchodní třída 
a těžištěm nové náměstí s radnicí. Potřeba 
charakteru městských ploch centra i intenzita 
požadavků veřejnosti (např. na parkovací stání pro 
stávající rezidenty), které se do ploch promítají, 
jsou zjevné od počátku příprav záměru před více 
než 6 lety. Oboje vede k velmi vysokému podílu 
zpevněných ploch, kompenzovaných 
bezprostředně navazující plochou ZMK podél 
Radotínského potoka. 
Podpora veřejnosti pro takovou podobu budoucího 
centra byla patrná v průběhu veřejných diskuzí a 
prezentací záměru, které probíhaly od roku 2017 
do léta 2018. 
Množství ploch zeleně v ploše SV ve stávajícím 
stavu brownfieldu odpovídá hodnotě cca. 0,08. 

    

              

 

36 MČ Praha 16, starosta Sp.j. Nesouhlas 2935711 
 

2) Zpracovaný materiál dále uvádí, že navrhovaná 
úprava představuje změnu prostorového 
uspořádání z funkce: kód D v ploše SV s plochou 
DH bez lokaUzace na funkci: kód F v části plochy 
SV s plochou DH hez lokalizace. Domníváme se, 
že jde o věcnou chybu při zpracování úpravy a 
značka /DH/ nemá být v ploše před ani po úpravě 
uváděna. 
Značka /DH/ bez lokalizace není v současném 
stavu ÚP umístěna v předmětné ploše SV-D, ale v 
přilehlé funkční ploše DGP, k jejíž úpravě 
nedochází a značka /DH/ a její umístění je tedy 
záměrem Žadatele zcela nedotčena. Nadále 
zůstává v území funkčně spojenému s nádražím 
Radotín, kde byla od počátku umístěna se 
záměrem zřídit parkoviště P+R. 

 

 
 

         

           

              

 

2) Dotčené orgány 
 

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

Jiné 2933866 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na 
udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných  
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plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 

    

              

 

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

Jiné 2933877 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 
258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). 
Jedná se mimo jiné o následující 
dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933881 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

 

 
 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Částečný souhlas 2931114 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument 
,,Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. 
Z1217/01 a 1237/01 máme z hlediska námi 
chráněných zájmů následující připomínky. 
Ad č. Z 1237/01 – Navrhovaná změna se nachází  
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na v oblasti, kde je významně překračován imisní 
limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). 
Úpravou územního plánu má dojít k navýšení k 
navýšení míry využití území v ploše všeobecně 
smíšené z kódu D na F. Uvažovaný záměr 
pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve výši 
1620 jízd, oproti stávajícímu plánu 920 jízd. Z 
hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované 
využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. 
Realizace navrhované změny bude možná jen při 
současné aplikaci kompenzačních opatření a 
opatření vyplývajících z hlavního koncepčního 
dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu 
zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha 
CZ01, 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. 
 

 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933845 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. 
Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z 
hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez 
připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933848 
 

Z hlediska lesů: 
Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933851 
 

Z hlediska ochrany vod: 
K prezentovaným návrhům úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné 
připomínky. 
Ve všech případech se jedná o změny kódů míry 
využití území v oblastech, ve kterých není 
stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary 
povrchových vod. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2933856 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád. 

 

 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2933835 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako 
ústřední orgán statní správy pro energetiku podle 
§16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k) 
zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v 
souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
          

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

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

Částečný souhlas 2931038 
 

V rámci projednání návrhů změn vlny 01 úprav ÚP 
hl. m. Prahy IV ÚP hl. m. Prahy uplatňujeme 
připomínku k úpravě: 
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1237/01 
Je potřeba doplnit do návrhu výkres č. 5 - doprava. 
Důvodem je přemistěm' plovoucí značky DH do 
navrhované plochy SV-F. 

 

 
 

           

              

 

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

Částečný souhlas 2931051 
 

Navrhovatel vyhověl požadavku IPR Praha a 
zpracoval podkladovou studii, která koncepčně řeší 
nově centrum MČ Praha 16 - Radotín, včetně 
přístupu do prostoru stávajícího nádraží. Studie 
zvoleným řešením zcela přesvědčivě prokázala 
možnost vyšší míry využití území při zachování 
celkového charakteru lokality a jejího vhodného 
doplnění - objemového i funkčního, s důrazem na 
kvalitu a velkorysost veřejného prostoru. 
Zpracovaný materiál a v něm uváděný navrhovaný 
stav funkčního využití správně popisuje 
zamýšlenou kapacitu budoucí zástavby řešeného 
území odpovídající koeficientu F, ale neodpovídá 
žádosti žadatele ve druhém bodě: nereflektuje, že 
žadatel výslovně požádal o výjimku z koeficientu 
zeleně, resp. jeho snížení v souvislosti se změnou 
kódu míry využití území ze stávajícího D na F. 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy s 
žádostí o výjimku souhlasí a podporuje jí. 
Parametry projektu jsou definovány navrhovanými 
koeficienty, vypočtenými dle připravené studie 
budoucí zástavby území, které pořizovateli poskytl 
v rámci žádosti; KPP = 1,4 / KZ = 0,19. 
Navrhovatel - MČ Praha 16 - Radotín za podpory 
IPR Praha dlouhodobě sleduje záměr vytvořit v 
předmětné lokalitě stávajícího brownfieldu důstojné 
městské centrum, jehož součástí je také velkoryse 
řešená městská třída a navazující náměstí před 
budovou nově radnice. Jedná se o zpevněně 
plochy, které umožní oživení centra městské části 
a podpoří její městský charakter. Bez úpravy 
koeficientu zeleně snížením na hodnotu 0,19 tento 
záměr nelze v navrženém konceptu realizovat. 
Kompenzací zpevněných ploch je plocha se 
způsobem využití ZMK (zeleň městská a krajinná) 
podél Radotínského potoka, která na centrum 
bezprostředně navazuje. Podíl ploch zeleně v 
ploše se způsobem využití SV (všeobecně 
smíšené území) ve stávajícím stavu brownfieldu 
odpovídá hodnotě KZ = 0,08. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2931061 
 

Upozorňujeme, že plovoucí značka /DH/ bez 
lokalizace není v aktuálním ÚP umístěna v 
předmětné ploše se způsobem využití SV-D, ale v 
přilehlé ploše se způsobem využití DGP, k jejíž 
úpravě nedochází. Značka /DH/ a její umístění je 
tedy ve své aktuální pozici záměrem žadatele 
zcela nedotčena. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Jiné 2931065 
 

Plovoucí značka /DH/ se v rámci změny 3164 
Územního plánu realizuje v současné ploše se 
způsobem využití W (veřejné vybavení) severně od 
aktuální pozice umístění plovoucí značky. Značka 
/DH/ tak může být v ploše DGP zrušena včetně  
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příslušné veřejně prospěšné stavby. Touto stavbou 
je myšlen parkovací dům P+R. 

    

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2931119 
 

K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené 
oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. Nejbližší zařízení 
GasNet se nachází cca 1750 m od U 1237/01. 

 

 
 

           

              

 

37 MČ Praha 17, starosta Sp.j. Jiné 2933839 
 

Městská část Praha 17 se sídlem Žalanského 
291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou 
vyhlášku - oznámení o společném jednání a 
vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÜ HMP 
- U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP 
SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Na základě projednání v Radě městské ěásti 
Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 
000046/2019 bereme oznámení o společném 
jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ 
HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u 
pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 
MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 
11.3.2019. 

 

 
 

           

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2935115 
 

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 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní 
podnik, k projednání výše uvedených změn 
následující připomínky: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba 
řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry 
využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje 
koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení 
množství odváděných srážkových vod. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935349 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k předloženým změnám následující 
připomínky: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém 
hl. m. Prahy. 
-       V podmínkách 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. Sp.j. 

Částečný souhlas 2935352 
 

U 1237/01 – v dotčeném území je nutno 
respektovat stávající řad DN 400/500, který 
prochází přes pozemky parc. č. 357/32, 357/34, 35 
a 2613 

 

 
 

       

            

               

 

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

Částečný souhlas 2935405 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný 
kanalizační systém hl. m. Prahy. 

 

 
 

       

            

               

 

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

Částečný souhlas 2935409 
 

-       Při řešení problematiky srážkových vod je 
nutno přednostně navrhovat jejich využívání 
v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich 
rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení 
musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě 
přirozený odtok srážkových vod. 

 

 
 

       

            

               

 

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

Jiné 2935413 
 

-       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. Sp.j. 

Souhlas 2935417 
 

K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování 
nemáme konkrétní připomínky. 

 

 
 

          

               

 

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

Jiné 2935422 
 

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 vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 
500 včetně    1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok 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 vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad 
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS. 

 

 
 

       

         

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1287 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha 9, k.ú. Vysočany 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba projektu Nová Harfa 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR Sp.j. 

            

              

                 

 

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

            

              

                 

 

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

Jiné 2933867 
 

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na 
udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 

  

 
 

        

           

              

                 

 

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

Jiné 2933878 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 
258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). 
Jedná se mimo jiné o následující 
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dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

    

              

 

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

Jiné 2933882 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

 

 
 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
Sp.j. 

          

            

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2931112 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument 
,,Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 
1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi 
chráněných zájmů žádné připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933846 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh souboru změn vlny úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. 
Prahy (U 1020, U 1217, U 1237 a U 1287) je z 
hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez 
připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933849 
 

Z hlediska lesů: 
Námi chráněné zájmy nejsou úpravami U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 dotčeny. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933852 
 

Z hlediska ochrany vod: 
K prezentovaným návrhům úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 nemáme žádné 
připomínky. 
Ve všech případech se jedná o změny kódů míry 
využití území v oblastech, ve kterých není 
stanoveno záplavové území a bez kolizí s útvary 
povrchových vod. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Souhlas 2933853 
 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument 
,,Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“, zpracovaný společností EKOLA 
group spol. s r. o. K posuzovaným změnám č. Z 
1020/01 a 1287/01 nemáme z hlediska námi 
chráněných zájmů žádné připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

Jiné 2933857 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů 
a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád. 

 

 
 

         

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
Sp.j. 

          

            

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu Sp.j. 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR Sp.j. 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

            

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

Souhlas 2933836 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě §15 odst.2 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako 
ústřední orgán statní správy pro energetiku podle 
§16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v součinnosti s §11 odst.1 písmeno k)  
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zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v 
souladu s §50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Sp.j. 
          

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR Sp.j. 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Sp.j. Souhlas 2933843 
 

K navrženým změnám (U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01 a 1287/01) nemáme námitek. V řešené 
oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

           

              

 

37 MČ Praha 17, starosta Sp.j. Jiné 2933840 
 

Městská ěást Praha 17 se sídlem Žalanského 
291/12b, 163 02 Praha - Řepy obdržela veřejnou 
vyhlášku - oznámení o společném jednání a 
vystavení návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÜ HMP 
- U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP 
SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Na základě projednání v Radě městské ěásti 
Praha 17 dne 13.2.2019, usnesení Us RMČ 
000046/2019 bereme oznámení o společném 
jednání k výše uvedeným návrhům úprav ÚP SÚ 
HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u 
pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 11.3.2019 včetně. 
Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 
MČ Praha 17 dne 18.1.2019 s datem sejmutí dne 
11.3.2019. 

 

 
 

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Nesouhlas 2940412 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která 
spočívá ve změně míry využití výše  

 

 
 

         

              

 

Z 1287 / 01 
     

Str. 24 z 40 
  



              

       

specifikovaného území. Tato změna negativně 
ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová 
Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská 
– Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová 
Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území 
stavbu výškové budovy s minimálním množstvím 
zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení 
počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již 
nyní potýká s problémy spojenými s narůstající 
dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví 
škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v 
klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s 
problémy vyplývajícími z přetížeností 
odpočinkových ploch a znečištění. 

 

 
 

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940441 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že 
již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané 
lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména 
benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní 
látky) již v současné době překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti 
FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - 
výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. 
Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – 
bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. 
Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

 
 

         

            

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940446 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku 
hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v 
rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující 
daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně 
nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, 
a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující 
lidské zdraví. 

 

 
 

         

            

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940463 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s 
ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem 
státní správy - Hygienická stanice hlavního města 
Prahy. 

 

 
 

         

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940480 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je 
vystaveno problémům se svozem komunálního 
odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek 
parkovacích míst vede k odstavení motorových 
vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové 
vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy 
vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého 
okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu 
navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou 
produkovat další odpad a využívat motorová 
vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví 
problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě  

 

 
 

         

           

              

 

Z 1287 / 01 
     

Str. 25 z 40 
  



              

       

jako neřešitelné. 
    

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940497 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, 
do budoucna střední školy) pro současné 
obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je 
způsobilá tuto situace ještě zhoršit. 

 

 
 

         

            

              

 

302 MHMPP08YXRAR Jiné 2940502 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné 
množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. 
parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené 
ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se 
nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, 
které obyvatelé této lokality chovají, by si jej 
zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní 
výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný 
počet nových obyvatel, což povede k degradaci již 
v současné době nedostačujících dostupných 
odpočinkových ploch. 

 

 
 

         

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Nesouhlas 2940519 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a 
povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v 
oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. 
Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání 
podpořilo výstavbu městského typu, která lépe 
uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební 
záměr provedený v souladu se navrhovanou 
změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval 
možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou 
tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke 
klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový 
tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v 
celé širší lokalitě. 

 

 
 

         

           

              

 

302 MHMPP08YXRAR Nesouhlas 2940524 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše 
uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň 
žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna 
nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa 
na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové 
cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly 
vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v 
docházkové vzdálenosti zcela chybí. 

 

 
 

         

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Nesouhlas 2940414 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která 
spočívá ve změně míry využití výše 
specifikovaného území. Tato změna negativně 
ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová 
Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská 
– Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová 
Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území 
stavbu výškové budovy s minimálním množstvím 
zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení 
počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již 
nyní potýká s problémy spojenými s narůstající 
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dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví 
škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v 
klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s 
problémy vyplývajícími z přetížeností 
odpočinkových ploch a znečištění. 

 

 
 

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940443 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že 
již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané 
lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména 
benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní 
látky) již v současné době překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti 
FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - 
výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. 
Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – 
bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. 
Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

 
 

         

            

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940448 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku 
hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v 
rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující 
daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně 
nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, 
a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující 
lidské zdraví. 

 

 
 

         

            

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940465 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s 
ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem 
státní správy - Hygienická stanice hlavního města 
Prahy. 

 

 
 

         

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940482 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je 
vystaveno problémům se svozem komunálního 
odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek 
parkovacích míst vede k odstavení motorových 
vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové 
vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy 
vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého 
okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu 
navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou 
produkovat další odpad a využívat motorová 
vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví 
problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě 
jako neřešitelné. 
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304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940499 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, 
do budoucna střední školy) pro současné 
obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je 
způsobilá tuto situace ještě zhoršit. 

 

 
 

         

            

              

 

304 MHMPP08YYWBA Jiné 2940504 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné 
množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. 
parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené 
ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se 
nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, 
které obyvatelé této lokality chovají, by si jej 
zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní 
výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný 
počet nových obyvatel, což povede k degradaci již 
v současné době nedostačujících dostupných 
odpočinkových ploch. 

 

 
 

         

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Nesouhlas 2940521 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a 
povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v 
oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. 
Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání 
podpořilo výstavbu městského typu, která lépe 
uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební 
záměr provedený v souladu se navrhovanou 
změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval 
možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou 
tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke 
klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový 
tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v 
celé širší lokalitě. 

 

 
 

         

           

              

 

304 MHMPP08YYWBA Nesouhlas 2940526 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše 
uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň 
žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna 
nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa 
na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové 
cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly 
vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v 
docházkové vzdálenosti zcela chybí. 

 

 
 

         

           

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Nesouhlas 2940415 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která 
spočívá ve změně míry využití výše 
specifikovaného území. Tato změna negativně 
ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová 
Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská 
– Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová  
Harfa“). 
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Změna umožní ve výše specifikovaném území 
stavbu výškové budovy s minimálním množstvím 
zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení 
počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již 
nyní potýká s problémy spojenými s narůstající 
dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví 
škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v 
klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s 
problémy vyplývajícími z přetížeností 
odpočinkových ploch a znečištění. 

 

 
 

           

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940444 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že 
již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané 
lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména 
benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní 
látky) již v současné době překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti 
FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - 
výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. 
Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – 
bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. 
Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

 
 

         

            

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940449 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku 
hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v 
rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující 
daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně 
nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, 
a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující 
lidské zdraví. 

 

 
 

         

            

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940466 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s 
ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem 
státní správy - Hygienická stanice hlavního města 
Prahy. 

 

 
 

         

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940483 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je 
vystaveno problémům se svozem komunálního 
odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek 
parkovacích míst vede k odstavení motorových 
vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové 
vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy 
vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého 
okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu 
navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou 
produkovat další odpad a využívat motorová 
vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví 
problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě 
jako neřešitelné. 
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305 MHMPXPAQDCCT 
 

Jiné 2940500 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, 
do budoucna střední školy) pro současné  
obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je 
způsobilá tuto situace ještě zhoršit. 

 

 
 

            

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Jiné 2940505 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné 
množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. 
parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené 
ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se 
nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, 
které obyvatelé této lokality chovají, by si jej 
zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní 
výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný 
počet nových obyvatel, což povede k degradaci již 
v současné době nedostačujících dostupných 
odpočinkových ploch. 

 

 
 

         

           

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Nesouhlas 2940522 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a 
povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v 
oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. 
Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání 
podpořilo výstavbu městského typu, která lépe 
uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební 
záměr provedený v souladu se navrhovanou 
změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval 
možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou 
tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke 
klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový 
tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v 
celé širší lokalitě. 

 

 
 

         

           

              

 

305 MHMPXPAQDCCT Nesouhlas 2940527 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše 
uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň 
žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna 
nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa 
na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové 
cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly 
vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v 
docházkové vzdálenosti zcela chybí. 

 

 
 

         

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Nesouhlas 2940414 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která 
spočívá ve změně míry využití výše 
specifikovaného území. Tato změna negativně 
ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová 
Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská 
– Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová 
Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území 
stavbu výškové budovy s minimálním množstvím  
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zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení 
počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již 
nyní potýká s problémy spojenými s narůstající 
dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví 
škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v 
klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s 
problémy vyplývajícími z přetížeností 
odpočinkových ploch a znečištění. 

 

 
 

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940443 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že 
již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané 
lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména 
benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní 
látky) již v současné době překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti 
FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - 
výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. 
Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – 
bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. 
Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

 
 

         

            

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940448 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku 
hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v 
rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující 
daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně 
nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, 
a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující 
lidské zdraví. 

 

 
 

         

            

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940465 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s 
ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem 
státní správy - Hygienická stanice hlavního města 
Prahy. 

 

 
 

         

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940482 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je 
vystaveno problémům se svozem komunálního 
odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek 
parkovacích míst vede k odstavení motorových 
vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové 
vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy 
vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého 
okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu 
navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou 
produkovat další odpad a využívat motorová 
vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví 
problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě 
jako neřešitelné. 

 

 
 

         

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940499 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, 
do budoucna střední školy) pro současné 
obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je 
způsobilá tuto situace ještě zhoršit. 
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304 MHMPXPAQDEXI Jiné 2940504 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné 
množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. 
parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené 
ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se 
nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, 
které obyvatelé této lokality chovají, by si jej 
zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní 
výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný 
počet nových obyvatel, což povede k degradaci již 
v současné době nedostačujících dostupných 
odpočinkových ploch. 

 

 
 

         

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Nesouhlas 2940521 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a 
povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v 
oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. 
Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání 
podpořilo výstavbu městského typu, která lépe 
uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební 
záměr provedený v souladu se navrhovanou 
změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval 
možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou 
tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke 
klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový 
tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v 
celé širší lokalitě. 

 

 
 

         

           

              

 

304 MHMPXPAQDEXI Nesouhlas 2940526 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše 
uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň 
žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna 
nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa 
na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové 
cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly 
vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v 
docházkové vzdálenosti zcela chybí. 

 

 
 

         

           

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Nesouhlas 2940411 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která 
spočívá ve změně míry využití výše 
specifikovaného území. Tato změna negativně 
ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová 
Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská 
– Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová 
Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území 
stavbu výškové budovy s minimálním množstvím 
zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení 
počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již 
nyní potýká s problémy spojenými s narůstající 
dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví 
škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v 
klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s 
problémy vyplývajícími z přetížeností 
odpočinkových ploch a znečištění. 
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301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940440 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že 
již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané 
lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména 
benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní 
látky) již v současné době překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti 
FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - 
výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. 
Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – 
bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. 
Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

 
 

         

            

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940445 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku 
hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v 
rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující 
daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně 
nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, 
a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující 
lidské zdraví. 

 

 
 

         

            

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940462 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s 
ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem 
státní správy - Hygienická stanice hlavního města 
Prahy. 

 

 
 

         

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940479 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je 
vystaveno problémům se svozem komunálního 
odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek 
parkovacích míst vede k odstavení motorových 
vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové 
vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy 
vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého 
okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu 
navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou 
produkovat další odpad a využívat motorová 
vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví 
problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě 
jako neřešitelné. 

 

 
 

         

           

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940496 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, 
do budoucna střední školy) pro současné 
obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je 
způsobilá tuto situace ještě zhoršit. 
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301 MHMPXPAQE2FZ Jiné 2940501 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné 
množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. 
parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené 
ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se 
nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, 
které obyvatelé této lokality chovají, by si jej 
zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní 
výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný 
počet nových obyvatel, což povede k degradaci již 
v současné době nedostačujících dostupných 
odpočinkových ploch. 

 

 
 

         

           

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Nesouhlas 2940518 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a 
povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v 
oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. 
Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání 
podpořilo výstavbu městského typu, která lépe 
uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební 
záměr provedený v souladu se navrhovanou 
změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval 
možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou 
tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke 
klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový 
tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v 
celé širší lokalitě. 

 

 
 

         

           

              

 

301 MHMPXPAQE2FZ Nesouhlas 2940523 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše 
uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň 
žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna 
nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa 
na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové 
cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly 
vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v 
docházkové vzdálenosti zcela chybí. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Nesouhlas 2940352 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která 
spočívá ve změně míry využití výše 
specifikovaného území. Tato změna negativně 
ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová 
Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská 
– Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová 
Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území 
stavbu výškové budovy s minimálním množstvím 
zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení 
počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již 
nyní potýká s problémy spojenými s narůstající 
dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví 
škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v 
klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s 
problémy vyplývajícími z přetížeností 
odpočinkových ploch a znečištění. 
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300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940355 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že 
již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané 
lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména 
benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní 
látky) již v současné době překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti 
FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - 
výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. 
Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – 
bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. 
Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

 
 

         

            

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940356 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku 
hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v 
rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující 
daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně 
nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, 
a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující 
lidské zdraví. 

 

 
 

         

            

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940357 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s 
ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem 
státní správy - Hygienická stanice hlavního města 
Prahy. 

 

 
 

         

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940358 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je 
vystaveno problémům se svozem komunálního 
odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek 
parkovacích míst vede k odstavení motorových 
vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové 
vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy 
vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého 
okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu 
navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou 
produkovat další odpad a využívat motorová 
vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví 
problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě 
jako neřešitelné. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940359 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, 
do budoucna střední školy) pro současné 
obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je 
způsobilá tuto situace ještě zhoršit. 
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300 MHMPXPAQEVN8 Jiné 2940360 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné 
množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. 
parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené 
ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se 
nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, 
které obyvatelé této lokality chovají, by si jej 
zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní 
výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný 
počet nových obyvatel, což povede k degradaci již 
v současné době nedostačujících dostupných 
odpočinkových ploch. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Nesouhlas 2940373 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a 
povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v 
oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. 
Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání 
podpořilo výstavbu městského typu, která lépe 
uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební 
záměr provedený v souladu se navrhovanou 
změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval 
možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou 
tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke 
klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový 
tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v 
celé širší lokalitě. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPAQEVN8 Nesouhlas 2940386 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše 
uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň 
žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna 
nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa 
na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové 
cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly 
vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v 
docházkové vzdálenosti zcela chybí. 

 

 
 

         

           

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Nesouhlas 2940413 
 

Podatel nesouhlasí s navrhovanou změnou, která 
spočívá ve změně míry využití výše 
specifikovaného území. Tato změna negativně 
ovlivní a zatíží širší okolí, konkrétně sídliště Nová 
Harfa vymezené ulicemi Kabešova – Poděbradská 
– Podkovářská – cyklostezka A26 („sídliště Nová 
Harfa“). 
Změna umožní ve výše specifikovaném území 
stavbu výškové budovy s minimálním množstvím 
zeleně, což povede k nepřijatelnému navýšení 
počtu obyvatel hustě obydlené lokality, která se již 
nyní potýká s problémy spojenými s narůstající 
dopravou, a to jak v pohybu (imise zdraví 
škodlivých látek, nadměrný hluk, prach), tak i v 
klidu (nedostatek parkovacích míst), dále s 
problémy vyplývajícími z přetížeností 
odpočinkových ploch a znečištění. 
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303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940442 
 

Podatel především upozorňuje na skutečnost, že 
již v minulosti bylo měřením prokázáno, že v dané 
lokalitě jsou naměřené hodnoty imisí (zejména 
benzo(a)pyrenu - silně karcinogenní a mutagenní 
látky) již v současné době překročeny. 
Důkaz: Projektová dokumentace společnosti 
FINEP Harfa k.s. – stavební záměr Nová Harfa - 
výstavba bytových domů X a Y Praha 9 k.ú. 
Vysočany, část dokumentace: NOVÁ HARFA – 
bytové domy X,Y - Rozptylová studie, autor RNDr. 
Marcela Zambojová, prosinec 2016. 

 

 
 

         

            

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940447 
 

Obdobně je též nutno posoudit problematiku 
hlukové zátěže v dané lokalitě, která byla rovněž v 
rámci měření vyhodnocena jako nevyhovující 
daným limitům. 
Projednávaná změna ÚP by umožnila realizaci 
nepřiměřeného stavebního záměru a následně 
nepřiměřený nárůst dopravního zatížení v lokalitě, 
a tedy i další zhoršení hodnoty imisí ohrožující 
lidské zdraví. 

 

 
 

         

            

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940464 
 

Podatel požaduje, aby byl záměr posouzen s 
ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem 
státní správy - Hygienická stanice hlavního města 
Prahy. 

 

 
 

         

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940481 
 

Širší okolí výše specifikovaného území je 
vystaveno problémům se svozem komunálního 
odpadu (včetně tříděného odpadu), kdy nedostatek 
parkovacích míst vede k odstavení motorových 
vozidel na komunikacích, které jsou pro svozové 
vozy průjezdné s velkými obtížemi. Tyto problémy 
vedou k hromadění odpadu, který je dále 
povětrnostními podmínkami roznášen do širokého 
okolí. Navrhovaná změna by vedla k nežádoucímu 
navýšení počtu obyvatel lokality, kteří budou 
produkovat další odpad a využívat motorová 
vozidla, která musí někde odstavit. Již nyní se jeví 
problémy spojené s dopravou v klidu a svozem 
komunálního (včetně tříděného) odpadu v lokalitě 
jako neřešitelné. 

 

 
 

         

           

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940498 
 

Podatel upozorňuje, že v lokalitě je nedostatek 
vzdělávacích zařízení (mateřské a základní školy, 
do budoucna střední školy) pro současné 
obyvatele, přičemž navrhovaná změna ÚP je 
způsobilá tuto situace ještě zhoršit. 
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303 MHMPXPAQEVQT Jiné 2940503 
 

Dále podatel shledává taktéž nedostatečné 
množství, rozlohu a kvalitu odpočinkových ploch, tj. 
parků, dětských a psích hřišť. V lokalitě vymezené 
ulicemi Freyova – Poděbradská – říčka Rokytka se 
nenachází žádné psí hřiště, přičemž množství psů, 
které obyvatelé této lokality chovají, by si jej 
zasloužilo. Navrhovaná změna, která umožní 
výstavbu objemných budov s velkým množství 
bytových jednotek, přivede do lokality nepřijatelný 
počet nových obyvatel, což povede k degradaci již 
v současné době nedostačujících dostupných 
odpočinkových ploch. 

 

 
 

         

           

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Nesouhlas 2940520 
 

Projednávaná změna je dále nežádoucí z důvodu 
nerespektování urbanistického vzhledu lokality a 
povede k výstavbě hustě zastavěného sídliště v 
oblasti, která se nachází v širším centru Prahy. 
Naopak je žádoucí, aby územní uspořádání 
podpořilo výstavbu městského typu, která lépe 
uspokojí životní potřeby jeho současných i 
budoucích obyvatel. Případný budoucí stavební 
záměr provedený v souladu se navrhovanou 
změnou ÚP by svým objemem zcela převyšoval 
možnosti dané lokality, nerespektoval pozvolnou 
tendenci zmenšování objemu staveb směrem ke 
klidnému údolí říčky Rokytka, tudíž jako takový 
tento záměr negativně ovlivní životní prostředí v 
celé širší lokalitě. 

 

 
 

         

           

              

 

303 MHMPXPAQEVQT Nesouhlas 2940525 
 

Podatel tak shrnuje, že nesouhlasí s výše 
uvedenou změnou a žádá její odmítnutí. Zároveň 
žádá, aby v rámci změny ÚP byla zohledněna 
nutnost propojení západní část sídliště Nová Harfa 
na cyklostezku A26, tj. vybudování přístupové 
cesty v místě rohu ulic Kabešova a Pod Harfou a 
dále, aby v okolí sídliště Nová Harfa byly 
vymezeny plochy pro zřízení psího hřiště, které v 
docházkové vzdálenosti zcela chybí. 

 

 
 

         

           

              

 

181 Povodí Vltavy, státní podnik Sp.j. Jiné 2935116 
 

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 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, má Povodí Vltavy, státní 
podnik, k projednání výše uvedených změn 
následující připomínky: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba 
řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry 
využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje 
koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení 
množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do 
vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do 
Libeňských doků, které se při povodni 
přečerpávají. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. Sp.j. 

Částečný souhlas 2935350 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935353 
 

U 1287/01 – podmínkou realizace výstavby 
v daném území je dostavba vodovodního řadu 
v ulici Pod Harfou 

 

 
 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935406 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým změnám následující 
připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
-       U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný 
kanalizační systém hl. m. Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Částečný souhlas 2935410 
 

-       Při řešení problematiky srážkových vod je 
nutno přednostně navrhovat jejich využívání 
v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich 
rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení 
musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě 
přirozený odtok srážkových vod. 

 

 
 

       

           

              

 

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

Jiné 2935414 
 

-       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. Sp.j. 

Souhlas 2935418 
 

K jednotlivým úpravám z hlediska odkanalizování 
nemáme konkrétní připomínky. 

 

 
 

         

              

 

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

Jiné 2935423 
 

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 vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 
500 včetně    1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok 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 vodovodních řadů nebo kanalizačních sítí nad  
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DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS. 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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