
                    

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP 

 

                    

 

DATUM: 16.10.2018 
 

                    

 

Z 1004 / 01 

 

 

MČ Praha 7, k.ú. Holešovice        816, 817, 818, 823/1, 2311  
Výstavba Městského domu  PŘÍSTAVNÍ 
z:    všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ 
kód G v ploše SV 
na:  všeobecně smíšené s kódem míry využití území K /SV-K/ 
kód K v části plochy SV 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve  

   

 
 

               

                 

                    

 

Z 1004 / 01 
       

Str. 1 z 163 
  



               

        

znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
připomínky. 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

ervace (dále jen OP 
PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

gickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

   

 
 

              

                 

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Nesouhlas 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo 
kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující požadavky. 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje zachovat kód míry využití 
území, tj. G. 
Odůvodnění: 
Lokalita úpravy - změny prostorového uspořádání se nachází v 
dolních Holešovicích, na území OP PPR a je dobře vnímatelná z 
území Památkové rezervace v hl. m. Praze. Památková péče v 
územích ochranných pásem zejména sleduje výškové působení 
navrhovaných staveb ve vztahu ke kulturním hodnotám území 
plošné památkové ochrany, zda a jakým způsobem by jejich 
případné realizace mohly ovlivnit např. blízké i dálkové 
panoramatické pohledy na území plošné památkové ochrany, jak 
by mohly případně zakrývat významné historické stavební 
dominanty apod. Stejně tak státní památková péče sleduje 
případné působení a zapojení velkých stavebních objemů do 
panoramatu území plošné památkové ochrany, jakým způsobem 
se tyto promítnou do "zažitého" obrazu plošně památkově 
chráněného území, zda a jakým způsobem jejich realizace 
mohou tato panorama z hlediska sledovaných kulturních hodnot 
ovlivnit. Viz bod 4) ochranného pásma pražské památkové  
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rezervace, vydaného Národním výborem hl. m. Prahy 
rozhodnutím č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku 
ze dne 9. 7. 1981 o určení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze, cit.: Při veškeré nové výstavbě a 
přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů 
a výškových objektů na terénních horizontech města, které se 
pohledově uplatňují ve vztahu k pražské památkové rezervaci. 
Ministerstvo kultury je toho názoru, že výrazné navýšení až na 
"podlažnost 10 a více" (kód K) není v souladu s výše uvedenými 
principy ochrany OP PPR. Tímto by mohla být realizována nová 
stavba, jejíž výška by mohla ovlivnit blízké i dálkové pohledy na 
území Památkové rezervace v hl. m. Praze. Taková možnost je z 
hlediska zájmu státní památkové péče v daném území 
nežádoucí. Žádoucí je v dané lokalitě respektovat charakter 
stávající zástavby, a tím i stávající převažující podlažnost (5-6 
NP) v dané lokalitě. 
Kódy míry využití území jsou uvedeny sice ve směrné části ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, přesto by neměly být již v současné době 
měněny tak, aby se jejich úprava dostávala do rozporu s principy 
stanovenými v nových PSP, viz str. 21, kde se ohledně výškové 
regulace uvádí, cit.: 
Při umisťování staveb je nutné respektovat výškovou regulaci v 
území stanovenou zpravidla výškovými hladinami nebo 
podlažností. Také tento regulativ bude vymezen územně 
plánovací dokumentací. V území, kde tomu tak nebude (resp. na 
celém území hlavního města do okamžiku vydání příslušné 
územně plánovací dokumentace), bude třeba odvodit výškové 
hladiny z charakteru zástavby s přihlédnutím k výškám popsaným 
v územně analytických podkladech (ve stabilizovaném území. 
Z výše citovaného textu vyplývá, že při realizaci nových staveb je 
třeba respektovat charakter zástavby. Na základě této 
skutečnosti není možné upravovat kód míry využití území tak, 
aby nová výšková hladina měnila stávající charakter území. Viz 
též zásady formulované v Pražských stavebních předpisech (dále 
jen PSP), které schválila dne 27. května 2016 Rada hl. m. Prahy, 
s účinností od 1. srpna 2016, pro výškovou regulaci. 
 

 

    

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v  
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souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

    

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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.  
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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. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1024 / 01 

 

 

MČ Praha - Čakovice   , k.ú. Miškovice 320/5  
Rozvolněná zástavba rodinných domů 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

ené území je nutno chápat jako území s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká 
republika, souhlasí se stanoviskem „Návrhem zadání změn 
vlny01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této podmínky: Celé území 
hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle § 175 
Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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  
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zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v 
součinnosti s § 11 odst.1 písmeno I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

    

               

 

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. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U  
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1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

    

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1025 / 01 

 

 

MČ Praha - Čakovice   , k.ú. Miškovice 320/5, 320/235  
Rozvolněná zástavba rodinných domů 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
 

               

 

Z 1025 / 01 
     

Str. 16 z 163 
  



                    

 

Z 1046 / 01 

 

 

MČ Praha - Čakovice   , k.ú. Třeboradice 464/1, 464/4, 465, 466, 467/2, 479/8, 523/1  
Výstavba 10 rodinných domů 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v ploše OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1089 / 01 

 

 

MČ Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle     512/1, 513, 514, 515/3, 1000/4, 1000/24, 1000/27, 1000/28, 1000/30, 1026/2, 1026/3, 1026/6, 
1027/2, 1027/5, 1027/10, 1027/12, 1027/13, 1027/14, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1030/1, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1031/1, 1031/2, 1032, 1033/1, 
1033/2, 1033/6, 1033/10, 1033/11, 1033/12, 1033/13, 1189  
navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity plochy OB 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A ve zbývajících částí plochy OB po vydání U 1074/2012 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B ve zbývajících částí plochy OB po vydání U 1074/2012 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního  
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útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
připomínky. 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
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18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
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1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1121 / 01 

 

 

MČ Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle     548/1, 550/1, 550/3, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/8, 561/9, 563/1, 570/5, 570/9, 570/11, 570/51  
Výstavba polyfunkčního domu - NOVOCHUCHELSKÁ 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1175 / 01 

 

 

MČ Praha - Troja, k.ú. Troja             1446/1, 1446/2, 1479/1, 1479/2, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1480/5, 1482, 1735/1, Praha 8, k.ú. Tro ja             1735/1  
Výstavba rodinného domu - V PODHOŘÍ 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Souhlas 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo 
kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující požadavky. 
Výrok: 
Ministerstvo kultury souhlasí s úpravou. 
Odůvodnění: 
Lokalita úpravy - změny prostorového uspořádání se nachází v 
Troji, na území OP PPR. Realizace předloženého záměru 
neohrozí hodnoty pražské památkové rezervace tj. její 
urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu, tj. kulturní hodnoty 
sledované v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, 
vyhlášeném rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. 
Prahy č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňkem ze 
dne 9. 7. 1981, kterými se určuje ochranné pásmo a podmínky 
pro činnost v něm. 
 

 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

16 
 

Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 
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172 
 

Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

             

               

 

6 
 

Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 
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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. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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MČ Praha - Řeporyje  , k.ú. Řeporyje 1532/6, 1532/72, 1532/73, 1532/74, 1532/79, 1532/80, 1532/81, 1532/123, 1532/124, 1753, 1755  
Nástavba nad garáží rodinného domu  VE   VÝHLEDU 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

ále jen OP 
PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Jiné 
 

Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujme na 
následující lokality: 
Změna č. U 1304/01 – k. ú. Čakovice; ÚAN I č.: 12-24-09/4 
(Vodovod Káraný - Praha) 
Změna č. U 1193/01 – k. ú. Řeporyje; ÚAN I č.: 12-41-05/19 
(Jeremenkova ul.) 
Změna č. U 1262/01 – k. ú. Suchdol; ÚAN I č.: 12-24-11/19 (u 
kapličky) 
Změna č. U 1237/01 – k. ú. Radotín; ÚAN I č.: 12-42-06/1 
(Radotín - intravilán) 
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltské 
konvence) předpokládá mezi archeology a městskými a 
oblastními pracovníky územního plánování konzultace, které tak 
zajistí úpravu územních plánů, jež by pravděpodobně měly 
nepříznivé dopady na archeologické dědictví a dále umožní 
vyhradit dostatečný čas a prostředky k provedení řádného 
vědeckého bádání na nalezišti a publikaci jeho závěrů (čl. 5, odst. 
II, citované úmluvy). Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru 
osídlení území hlavního města Prahy bude záchranný 
archeologický výzkum s velkou pravděpodobností náročný na 
náklady a čas, s čímž je nutno počítat již ve fázi přípravných prací 
a projektů. 

 

 
 

          

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

16 
 

Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 
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172 
 

Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

             

               

 

6 
 

Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

Z 1193 / 01 
     

Str. 40 z 163 
  



               

 

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. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1215 / 01 

 

 

MČ Praha 8, k.ú. Karlín            767/4, 767/203, 767/205  
Výstavba "ROHAN CITY - sekce B" 
z:    všeobecně obytné s kódem míry využití území G /OV-G/ 
kód G v ploše OV 
na:  všeobecně obytné s kódem míry využití území I /OV-I/ 
kód I ve stávající ploše OV 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

   

 
 

              

                 

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Nesouhlas 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo 
kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující požadavky. 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje zachovat kód míry využití území, tj. 
G. 
Odůvodnění: 
Lokalita úpravy - změny prostorového uspořádání se nachází v 
Karlíně, na území OP PPR a je dobře vnímatelná z území 
Památkové rezervace v hl. m. Praze. Památková péče v územích 
ochranných pásem zejména sleduje výškové působení 
navrhovaných staveb ve vztahu ke kulturním hodnotám území 
plošné památkové ochrany, zda a jakým způsobem by jejich 
případné realizace mohly ovlivnit např. blízké i dálkové 
panoramatické pohledy na území plošné památkové ochrany, jak 
by mohly případně zakrývat významné historické stavební 
dominanty apod. Stejně tak státní památková péče sleduje 
případné působení a zapojení velkých stavebních objemů do 
panoramatu území plošné památkové ochrany, jakým způsobem 
se tyto promítnou do "zažitého" obrazu plošně památkově 
chráněného území, zda a jakým způsobem jejich realizace 
mohou tato panorama z hlediska sledovaných kulturních hodnot 
ovlivnit. Viz bod 4) ochranného pásma pražské památkové 
rezervace, vydaného Národním výborem hl. m. Prahy 
rozhodnutím č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku 
ze dne 9. 7. 1981 o určení ochranného pásma památkové  
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rezervace v hl. m. Praze, cit.: Při veškeré nové výstavbě a 
přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů 
a výškových objektů na terénních horizontech města, které se 
pohledově uplatňují ve vztahu k pražské památkové rezervaci. 
Jsme toho názoru, že výrazné navýšení až na "podlažnost 8 a 
více" (kód I) není v souladu s výše uvedenými principy ochrany 
OP PPR. Tímto by mohla být realizována nová stavba, jejíž výška 
by mohla ovlivnit blízké i dálkové pohledy na území Památkové 
rezervace v hl. m. Praze. Taková možnost je z hlediska zájmu 
státní památkové péče v daném území nežádoucí. Žádoucí je v 
dané lokalitě respektovat charakter stávající zástavby, a tím i 
stávající převažující podlažnost (6-7 NP) v dané lokalitě. 
Kódy míry využití území jsou uvedeny sice ve směrné části ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, přesto by neměly být již v současné době 
měněny tak, aby se jejich úprava dostávala do rozporu s principy 
stanovenými v nových PSP, viz str. 21, kde se ohledně výškové 
regulace uvádí, cit.: 
Při umisťování staveb je nutné respektovat výškovou regulaci v 
území stanovenou zpravidla výškovými hladinami nebo 
podlažností. Také tento regulativ bude vymezen územně 
plánovací dokumentací. V území, kde tomu tak nebude (resp. na 
celém území hlavního města do okamžiku vydání příslušné 
územně plánovací dokumentace), bude třeba odvodit výškové 
hladiny z charakteru zástavby s přihlédnutím k výškám popsaným 
v územně analytických podkladech (ve stabilizovaném území. 
Z výše citovaného textu vyplývá, že při realizaci nových staveb je 
třeba respektovat charakter zástavby. Na základě této 
skutečnosti není možné upravovat kód míry využití území tak, 
aby nová výšková hladina měnila stávající charakter území. Viz 
též zásady formulované v Pražských stavebních předpisech (dále 
jen PSP), které schválila dne 27. května 2016 Rada hl. m. Prahy, 
s účinností od 1. srpna 2016, pro výškovou regulaci. 

    

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební  
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činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

    

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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. 
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11 
 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Sp.j. 

          

             

               

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

               

 

4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1216 / 01 

 

 

MČ Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje          712/10, 712/11, 712/12, 712/18, 712/22, 712/23, 712/24, 712/25, 712/55, 712/79  
Výstavba rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB s parkově upravenou plochou / ZP / bez lokalizace 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB s parkově upravenou plochou / ZP / bez lokalizace 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1220 / 01 

 

 

MČ Praha - Libuš   , k.ú. Písnice 166/2, 166/13, 166/14, 166/15, 166/17, 166/18, 166/19, 835/115  
Doplňkové stavební úpravy k stávajícímu rodinného domu / RD odpovídá kódu B/ 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

ené území je nutno chápat jako území s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1232 / 01 

 

 

MČ Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic  676/69, 676/74, 676/75, 676/102, 676/136  
Výstavba rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB s parkově upravenou plochou / ZP / bez lokalizace 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB s parkově upravenou plochou / ZP / bez lokalizace 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1233 / 01 

 

 

MČ Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         738/1, 738/2, 738/4, 743/1, 1209/4, 1211  
Výstavba rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

Pořizovatel bere daný souhlas na vědomí. 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

tkové rezervace (dále jen OP 
PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

 archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1235 / 01 

 

 

MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4485/1, 4485/60, 4485/61, 4485/81, 4485/121, 4485/124, 4485/140, 4485/142, 4485/148, 4485/221  
Rozšíření objektu SCONTA a stavba části objezdové komunikace 
z:    zvláštní - obchodní s kódem míry využití území D /ZOB-D/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/ 
a) kód D v ploše  ZVO 
b) kód D v ploše ZOB 
na:  zvláštní - obchodní s kódem míry využití území F /ZOB-F/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území S /ZVO-S/ 
a) kód S s koeficientem podlažních ploch KPP=1,4 a koeficientem zeleně KZ=0,15 v ploše  ZVO 
b) kód F v části plochy ZOB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního  

   

 
 

               

                 

                    

 

Z 1235 / 01 
       

Str. 68 z 163 
  



               

        

útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
připomínky. 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Částečný souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), to vše 
ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných 
zájmů níže uvedené připomínky. 
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je poměrně 
významné překračování imisního limitu ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu. S ohledem k tomu, že navrhovaná změna  
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pravděpodobně vyvolá významný nárůst dopravní intenzity v 
jejím okolí, upozorňujeme, že bude požadováno v rámci 
navazujících řízení zpracování podrobné rozptylové studie. 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou 
vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního 
dokumentu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Praha - CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako závazný 
dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů 
na celém území města a trvale je udržet. 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v  
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souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

    

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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.  
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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 
 

               

 

165 
 

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

 

Nesouhlas 
 

Nesouhlasíme s navýšením MVÚ na nesystémový kód „S". KPP 
odpovídá kódu ,,F". Požadujeme využít stupnici kódu MVÚ a 
stanovit koeficient zeleně, který bude odpovídat průměrné 
podlažnosti s jasným podílem rostlého terénu. 

 

 
 

        

          

             

               

 

4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1241 / 01 

 

 

MČ Praha - Lipence , k.ú. Lipence           639/6, 639/25, 639/44, 639/57  
Využití stávající půdy rodinného domu pro bydlení 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1242 / 01 

 

 

MČ Praha - Nebušice, k.ú. Nebušice 254/3, 259/1, 259/2, 259/3, 259/5, 261/3 259/1-část, 259/5 
Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu 
z:    všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/ 
kód B v ploše SV 
na:  všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 
kód C v části plochy SV 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

62 
  

MČ Praha - Nebušice, starosta 
Sp.j. 

  

Nesouhlas 
  

Zastupitelstvo MČ Praha Nebušice nesouhlasí s úpravou 
územního plánu č. U1242/01, která na pozemku p. č. 259/1 – 
část a p. č. 259/5 v k. ú. Nebušice, kde platný územní plán 
stanovuje využití jako sady, zahrady a vinice (PS) a na části 
plochy stanovuje využití kód B v ploše SV, navrhuje změnu 
z kódu B na kód C v ploše SV. Předpokládaný rozsah úpravy je 
363 m2. Zastupitelstvo MČ Praha Nebušice požaduje ukončení 
pořizování navrhované úpravy, neboť pozemky dotčené změnou 
nejsou vhodné pro zástavbu z důvodů urbanistických, 
dopravních, environmentálních, vodohospodářských a 
hydrogeologických. 

   

 
 

             

               

                 

                    

 

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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č.  
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289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
připomínky. 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
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K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

hranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP 
PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nutno chápat jako území s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem  
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zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

    

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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. 
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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. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1243 / 01 

 

 

MČ Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov           531/46, 531/122, 531/123, 531/173, 531/174, 531/177  
Přístavba stávajícího rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1244 / 01 

 

 

MČ Praha 7, k.ú. Holešovice        976, 977, 978, 979, 980, 983, 985, 2321/1  
Výstavba bytového komplexu 
z:    všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/ 
kód F v ploše OV s plochou  ZP (plovoucí) 
na:  všeobecně obytné s kódem míry využití území H /OV-H/ 
kód H v části plochy OV s plochou  ZP (plovoucí) 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

ené území je nutno chápat jako území s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

   

 
 

              

                 

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Nesouhlas 
 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo 
kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující požadavky. 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje zachovat kód míry využití 
území, tj. F. 
Odůvodnění: 
Lokalita úpravy - změny prostorového uspořádání se nachází v 
dolních Holešovicích, na území OP PPR a podobně jako lokalita 
úpravy U 1004/01 je dobře vnímatelná z území Památkové 
rezervace v hl. m. Praze. Památková péče v územích ochranných 
pásem zejména sleduje výškové působení navrhovaných staveb 
ve vztahu ke kulturním hodnotám území plošné památkové 
ochrany, zda a jakým způsobem by jejich případné realizace 
mohly ovlivnit např. blízké i dálkové panoramatické pohledy na 
území plošné památkové ochrany, jak by mohly případně 
zakrývat významné historické stavební dominanty apod. Stejně 
tak státní památková péče sleduje případné působení a zapojení 
velkých stavebních objemů do panoramatu území plošné 
památkové ochrany, jakým způsobem se tyto promítnou do 
"zažitého" obrazu plošně památkově chráněného území, zda a 
jakým způsobem jejich realizace mohou tato panorama z 
hlediska sledovaných kulturních hodnot ovlivnit. Viz bod 4) 
ochranného pásma pražské památkové rezervace, vydaného 
Národním výborem hl. m. Prahy rozhodnutím č.j. Kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981 o určení  
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ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze, cit.: Při 
veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat 
působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k 
pražské památkové rezervaci. 
Jsme toho názoru, že výrazné navýšení až na "podlažnost 8 a 
více" (kód I) není v souladu s výše uvedenými principy ochrany 
OP PPR. Tímto by mohla být realizována nová stavba, jejíž výška 
by mohla ovlivnit blízké i dálkové pohledy na území Památkové 
rezervace v hl. m. Praze. Taková možnost je z hlediska zájmu 
státní památkové péče v daném území nežádoucí. Žádoucí je v 
dané lokalitě respektovat charakter stávající zástavby, a tím i 
stávající převažující podlažnost (5-6 NP) v dané lokalitě. 
Kódy míry využití území jsou uvedeny sice ve směrné části ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, přesto by neměly být již v současné době 
měněny tak, aby se jejich úprava dostávala do rozporu s principy 
stanovenými v nových PSP, viz str. 21, kde se ohledně výškové 
regulace uvádí, cit.: 
Při umisťování staveb je nutné respektovat výškovou regulaci v 
území stanovenou zpravidla výškovými hladinami nebo 
podlažností. Také tento regulativ bude vymezen územně 
plánovací dokumentací. V území, kde tomu tak nebude (resp. na 
celém území hlavního města do okamžiku vydání příslušné 
územně plánovací dokumentace), bude třeba odvodit výškové 
hladiny z charakteru zástavby s přihlédnutím k výškám popsaným 
v územně analytických podkladech (ve stabilizovaném území. 
Z výše citovaného textu vyplývá, že při realizaci nových staveb je 
třeba respektovat charakter zástavby. Na základě této 
skutečnosti není možné upravovat kód míry využití území tak, 
aby nová výšková hladina měnila stávající charakter území. Viz 
též zásady formulované v Pražských stavebních předpisech (dále 
jen PSP), které schválila dne 27. května 2016 Rada hl. m. Prahy, 
s účinností od 1. srpna 2016, pro výškovou regulaci. 
 

 

    

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této  
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podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

    

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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. 
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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. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1245 / 01 

 

 

MČ Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         1373/1, 1373/8, 1373/9, 1373/10, 1373/11, 1373/12, 1373/48  
Výstavba rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1246 / 01 

 

 

MČ Praha - Libuš   , k.ú. Písnice 166/2, 835/116, 835/117, 835/118, 835/119, 835/120, 835/123, 835/124, 835/133  
Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1249 / 01 

 

 

MČ Praha 18, k.ú. Letňany           51, 59, 61, 63, 543/2, 543/13, 543/57, 543/103, 543/104, 543/110, 543/111, 543/112, 543/156, 543/157, 543/158, 
543/161, 543/162, 543/189  
Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly 
z:    nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/ 
kód D v ploše VN 
na:  nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území E /VN-E/ 
kód E v části plochy VN 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska  
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námi hájených zájmů nemáme 
připomínky. 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

P 
PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1253 / 01 

 

 

MČ Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         1437/4, 1439/1, 1440/1, 1440/2, 1440/5, 1440/10, 1592  
Výstavba rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1258 / 01 

 

 

MČ Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         1319/13, 1319/16, 1320/22, 1320/23, 1320/49, 1321/11, 1610  
Nástavba stávajícího rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1260 / 01 

 

 

MČ Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice         1139, 1506, 1507, 1508  
Nový rodinný dům a zpevněné plochy 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

le jen OP 
PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1261 / 01 

 

 

MČ Praha - Slivenec, k.ú. Holyně            322/98, 322/100, 322/101, 322/115, 322/132  
Výstavba obytného souboru 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
Varianta 1 - kód B ve stávající ploše OB; Varianta 2 - kód C ve stávající ploše OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 

 

   

 
 

               

                 

                    

 

Z 1261 / 01 
       

Str. 124 z 163 
  



               

        

připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Částečný souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), to vše 
ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných 
zájmů níže uvedené připomínky. 
Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je poměrně 
významné překračování imisního limitu ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu. S ohledem k tomu, že navrhovaná změna 
pravděpodobně vyvolá významný nárůst dopravní intenzity v 
jejím okolí, upozorňujeme, že bude požadováno v rámci 
navazujících řízení zpracování podrobné rozptylové  
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studie. Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů budou 
vyžadovány požadavky vyplývající z hlavního koncepčního 
dokumentu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Praha - CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako závazný 
dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů 
na celém území města a trvale je udržet. 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této  
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podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

    

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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. 
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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. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1265 / 01 

 

 

MČ Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov           531/33, 531/152, 531/154, 531/155, 531/156, 531/157, 531/162  
Nástavba nad garáží rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 

 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1267 / 01 

 

 

MČ Praha - Libuš   , k.ú. Písnice 835/95, 835/100, 835/101, 835/103, 835/104, 835/108, 835/110, 835/111, 835/112, 835/137  
Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1281 / 01 

 

 

MČ Praha - Dolní Chabry , k.ú. Dolní Chabry 526/1, 526/3, 527/3, 1455/1  
Objekt veřejné vybavenosti 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v ploše OB s plochou VV 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území E /OB-E/ 
kód E v ploše OB s plochou VV 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

(dále jen OP 
PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
 

               

 

165 
 

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

 

Nesouhlas 
 

Nesouhlasíme s kódem „E", který je pro rodinnou zástavbu v 
Dolních Chabrech nevhodný. 
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V okolí se vyskytuje max. MVU s kódem „C''. 
 

 
 

               

 

4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1288 / 01 

 

 

MČ Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         1331/4, 1332/1, 1333/3, 1333/4, 1333/5, 1613, 1622  
Výstavba rodinného domu 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/ 
kód A v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1301 / 01 

 

 

MČ Praha 20, k.ú. Horní Počernice 4184/1, 4184/2, 4184/3, 4200/9, 4200/27  
Přístavba skladové haly 
z:    všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/ 
kód B v ploše SV 
na:  všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 
kód C v části plochy SV 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Částečný souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy a jako dotčený orgán hájící zájmy 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
zákonů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), to vše ve znění pozdějších předpisů, vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
Ad č. U 1301/01 - Navrhovaná změna se nachází v oblasti, kde je 
poměrně významné 
překračování imisního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. 
Upozorňujeme, 
že u budoucích návrhů záměrů budou vyžadovány požadavky 
vyplývající z hlavního 
koncepčního dokumentu Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, který přijalo hlavní město Praha jako  
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závazný dokument s cílem v co nejkratší době dosáhnout 
imisních limitů na celém území města a trvale je udržet. 

    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
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1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1304 / 01 

 

 

MČ Praha - Čakovice   , k.ú. Čakovice   1280/20, 1280/21, 1280/24, 1629  
Výstavba ZŠ 
z:    všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/ 
kód D v ploše SV 
na:  všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/ 
kód F v části plochy SV 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Jiné 
 

Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujme na 
následující lokality: 
Změna č. U 1304/01 – k. ú. Čakovice; ÚAN I č.: 12-24-09/4 
(Vodovod Káraný - Praha) 
Změna č. U 1193/01 – k. ú. Řeporyje; ÚAN I č.: 12-41-05/19 
(Jeremenkova ul.) 
Změna č. U 1262/01 – k. ú. Suchdol; ÚAN I č.: 12-24-11/19 (u 
kapličky) 
Změna č. U 1237/01 – k. ú. Radotín; ÚAN I č.: 12-42-06/1 
(Radotín - intravilán) 
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltské 
konvence) předpokládá mezi archeology a městskými a 
oblastními pracovníky územního plánování konzultace, které tak 
zajistí úpravu územních plánů, jež by pravděpodobně měly 
nepříznivé dopady na archeologické dědictví a dále umožní 
vyhradit dostatečný čas a prostředky k provedení řádného 
vědeckého bádání na nalezišti a publikaci jeho závěrů (čl. 5, odst. 
II, citované úmluvy). Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru 
osídlení území hlavního města Prahy bude záchranný 
archeologický výzkum s velkou pravděpodobností náročný na 
náklady a čas, s čímž je nutno počítat již ve fázi přípravných prací 
a projektů. 

 

 
 

          

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

16 
 

Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha Sp.j. 
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172 
 

Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad Sp.j. 

          

             

               

 

6 
 

Ministerstvo obrany ČR Sp.j. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 

          

             

               

 

5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 
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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. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1305 / 01 

 

 

MČ Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic  556, 676/117, 676/118, 676/119, 676/126, 676/254  
Výstavba rodinného domu s bazénem 
z:    čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
kód B v ploše OB 
na:  čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 
kód C v části plochy OB 

 

                    

 

 název org. vyjádření zdůvodnění 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. 

  

Souhlas 
  

Zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále 
„HSHMP“) se dne 10. 4. 2018 zúčastnil společného jednání o 
návrzích změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. 
Na základě veřejného projednání HSHMP uvádí, že k uvedené 
změně vydala dne 19. 8. 2016 stanovisko č. j. HSHMP 
36459/2016, v kterém je uvedeno, že změna je pro HSHMP 
akceptovatelná. Stanovisko bylo dne 20. 8. 2016 doručeno do 
datové schránky oznamovatele. 

   

 
 

               

                 

                    

 

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. 

  

Bez připomínek 
  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
K souboru návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, 
spočívajících v úpravách kódů míry využití území, z hlediska 
námi hájených zájmů nemáme 
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připomínky. 
    

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Bez připomínek 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany vod: 
Prezentovaný soubor návrhů změn vlny 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy spočívá v úpravách kódů míry využití území. 
Nedochází ke změnám funkčního 
využití ploch. S výjimkou úprav U 1215/01 a U 1244/01 se 
nejedná o úpravy ve stanovených 
záplavových územích. Citované dvě úpravy jsou lokalizovány v 
katastrálních územích Karlín 
a Holešovice, v teritoriu, kde je záplavové území stanoveno, ale 
které je ochráněno 
protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem. Změny kódů 
míry využití území se námi 
chráněných zájmů z hlediska ochrany vod významně 
nedotknou, proto k výše uvedenému 
souboru úprav nemáme žádné připomínky. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Souhlas 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a jako 
dotčený orgán hájící zájmy podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), to vše ve 
znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o společném jednání o 
návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
K posuzovaným změnám U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01 
máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené 
připomínky. 
S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů 
souhlasíme bez připomínek. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

18 
 

MHMP odbor ochrany prostředí 
Sp.j. 

 

Jiné 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu podle 
stavebního zákona, nenahrazuje žádná 
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany  
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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. 
 

Jiné 
 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní 
rámec (dále jen Zákon): 
V rámci řešeného území (lokalit dotčených úpravou) se z hlediska 
zájmu státní památkové péče nachází: 

PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

 

 
 

            

               

 

2 
 

Ministerstvo kultury ČR Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní 
připomínky a požadavky. 

 

 
 

            

               

 

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. 
 

Částečný souhlas 
 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na 
základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož 
jménem jednám na základě pověření ministra obrany 
čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 
7, odst.2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, 
ročník 2011, částka 16 souhlasí se stanoviskem „Návrhem 
zadání změn vlny 01 ÚP hl. m. Prahy“ s dodržením této 
podmínky: Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle § 175 Zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební 
činnost musí být projednána s SNM Praha. 
 

 

 

 
 

          

            

               

 

1 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Sp.j. 
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5 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR Sp.j. 

 

Souhlas 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
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 státní 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 I) zákona č. 406/2000 Sb. (o 
hospodaření energií), v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním rádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
  
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy 
souhlasíme bez připomínek. 
  
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Výše jmenované změny se nacházejí mimo dobývací prostory, 
ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů 
i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem 
těchto změn nijak omezeny. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebude ochrana plynárenských zařízení na území 
hlavního města Prahy nijak omezena. 
Oblast elektroenergetiky 
Jelikož předmětem jednotlivých změn není vymezení nových 
funkčních ploch, nýbrž pouze změna jejich prostorového 
uspořádáni, nebudou energetická zařízení na území hlavního 
města Prahy nijak dotčena. 

 

 
 

          

            

               

 

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. 
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4) Ostatní podněty 
 

               

 

180 
 

GasNet, s. r. o. Sp.j. 
 

Bez připomínek 
 

Na základě zaslání „Oznámení o společném jednání o návrzích 
změn U 1004/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, 
U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 
1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 
1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 
1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 
1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy“ sdělujeme naše stanovisko: 
K výše uvedenému nemáme námitek. V uvedených oblastech 
se nevyskytuje zařízení GasNet a v současné době se tyto 
oblasti nenacházejí v zájmovém území GasNet s.r.o. 

 

 
 

            

               

 

37 
 

MČ Praha 17, starosta Sp.j. 
 

Jiné 
 

Na základě projednání v Radě městské části Praha 17 dne 
28.3.2018, usnesení Us RMČ 000115/2018 bereme oznámení o 
společném jednání a výstavem' návrhu změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ HMP na vědomí s možností uplatnit připomínky u pořizovatele 
do 30 dnů ode dne konání společného jednám', tj. do 10.5.2018 
včetně. 

 

 
 

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

 

6) Doplněk návrhu 
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